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Lakier do tynków mozaikowych
WŁAŚCIWOŚCI

•
•
•
•
•
•

Wzmacnia i poprawia wygląd tynku poddawanego renowacji
Do nanoszenia ręcznego przy pomocy
wałka malarskiego
Do wnętrz i na zewnątrz
Gotowy do użycia
Dostępny w trzech kolorach oraz jako
produkt transparentny
Bezpieczny w stosowaniu

•

wiadro 15kg

DANE TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE PRODUKTU
Do konserwacji tynków mozaikowych opartych o barwione
kruszywa kwarcowe oraz marmurowe ułożonych na :
systemach ociepleń

•
•
•

tynkach cementowo – wapiennych

betonie
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Ilość wody zarobowej

Nie dodawać wody

Temperatura stosowania

+5 do +25°C

Warunki stosowania

unikać bezpośredniego działania
promieni słonecznych. Nie stosować
podczas wiatru.

Minimalne zużycie preparatu na równym
podłożu

ok. 0,15 kg/m²

Termin przydatności do użycia

12 miesięcy (przechowywanie w temp.
20°C)

Kolor

• transparentna, biaława ciecz
• 20
• 32
• 33

Opakowania

wiadro 15kg

Rodzaj użytkowników

powszechny i profesjonalny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Osłonić wszystkie elementy mogące ulec zniszczeniu. Przed
rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan podłoża i porównać
go z założeniami projektowymi. Bezwzględnie usunąć przyczynę, która w bezpośredni sposób powoduje przyspieszony proces niszczenia i degradacji tynku (np. nieszczelności obróbek
blacharskich itp.). Grubsze zanieczyszczenia usunąć mechanicznie przy użyciu szpachelki, szczotki itp. Zmyć ewentualne
zabrudzenia zwykłe (kurz, sadza itp.) i pozostawić do osuszenia.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Przed otworzeniem opakowania należy sprawdzić datę przydatności do użycia. Produkt jest gotowy do zastosowania.
Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie
innych chemikaliów, które mogą doprowadzić do degradacji
substancji aktywnych. Przed użyciem preparat wymieszać.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
Produktu nie należy rozcieńczać przed użyciem. Na przygotowane i wyschnięte podłoże nanieść preparat aż do całkowitego
jego zwilżenia. Należy unikać zbyt grubej warstwy (powodującej
ściekanie produktu), ze względu na nadmierne gromadzenie
się produktu pomiędzy kruszywem tynku. Do aplikacji stosować wałek malarski. Powierzchnię, na którą naniesiono weber
PC246 pozostawić do wyschnięcia, na co naj-mniej 24-36 godzin. W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni
zaleca się powtórne zastosowanie środka. Szczegółowe informacje w zakresie obchodzenia się z produktem oraz z odpadami zawarte są w karcie charakterystyki.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA
Prace związane z konserwacją tynków mozaikowych, należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5° a +25°C przy
względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim
wpływem opadów atmosferycznych oraz wiatrem.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Produkt przechowywać szczelnie zamknięty w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze ok. 20°C. Zapewnić dobrą wentylację w
miejscu pracy. Ostrożnie przelewać i unikać rozlewania. W przypadku
powstania nieszczelności i wycieku, zawartość zbierać do specjalnych
pojemników (wanien) aby nie dopuścić do przedostania się produktu
do środowiska naturalnego. weber PC246 nie jest klasyfikowany jako
niebezpieczny w transporcie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Szczegółowe informacje dotyczące możliwych zagrożeń oraz bezpiecznego obchodzenia się ze środkiem zawarte są w karcie charak-
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Lakier do tynków mozaikowych
terystyki.

UWAGA
Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie
może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace
należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.
Zaleca się zawsze wykonanie prób wstępnych. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób
jego użycia. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się
z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej
karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.
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