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Baumit MosaikPutz
Spalvotų grūdelių mozaikinis tinkas vidui ir išorei

baumit co

Produktas

Baumit MosaikPutz yra paruoštas naudoti organinis plonasluoksnis tinkas.

Savybės

Pasižymintis labai geru atsparumu drėgmės ir atmosferos poveikiui, praleidžiantis
garus, plaunamas, atsparus mechaniniams poveikiams, lengvai apdirbamas
dekoratyvinis tinkas.

Sudėtis

Organiniai rišikliai, grynas akrilatas, spalvotas kvarcinis smėlis, cheminiai priedai,
vanduo.

Naudojimas

Atsparus drėgmei, tvirtas tinkas su spalvotu kvarciniu smėliu skirtas naudoti
pastatų viduje (pvz. laiptinėse ir t.t.) ir išorėje. Paprastai naudojamas cokolio
srityse.
Visada naudojamas su Baumit UniversalGrund.
Grūdėtumas:
~2 mm

Techninės
charakteristikos

Klasifikacija
pagal
kenksmingų
cheminių
medžiagų
įstatymą

Tvirtųjų dalelių kiekis:

~80%

Užpildas:

Spalvotas kvarcinis smėlis

Atsparumo garų pralaidumui koeficientas µ:

~110-140

Išeiga:

~5,5 kg / m²

Spalva:

Spalvos pagal Baumit paletę. Viso
24 rūšys.

S 02

Saugoti nuo vaikų

S 24/
25
S 37

Vengti patekimo į akis ir ant odos
Dėvėti tinkamas pirštines

Sandėliavimas

Sandariai uždarytus kubilus laikyti sausose patalpose ant medinių palečių.
Laikymo trukmė – iki 6 mėn.

Kokybės
kontrolė

Kokybės kontrolė gamykloje vykdoma ištisiniame gamybos cikle

Tiekimo forma
Pagrindas

30 kg kubilai
Pagrindas turi būti patikrintas pagal ÖNORM B 2230 ir ÖNORM B 3346.
Pagrindas turi būti švarus, sausas, neįšalęs, neišblukęs, neatstumiantis vandens,
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tvirtas, patvarus, netrupus.
Tinka naudoti ant:
• Cementinių-kalkinių tinkų, cementinių užtrintų tinkų;
• Betono ir kitų mineralinių pagrindų;
• Kalkinių-gipsinių, gipsinių-kalkinių ir gipsinių tinkų.
Naudojamas kompleksinėse šilumos izoliacijos sistemose cokolio srityje (būtina
atsižvelgti į spalvos koeficientą, ž. Baumit spalvų paletę.
Netinka naudoti ant:
• Kalkinių tinkų
• Termoizoliacinių tinkų.
Paviršiaus
(pagrindo)
paruošimas

•
•
•
•
•
•
•

Darbo eiga

Byrančius, silpnai besilaikančius paviršius būtina gruntuoti (pvz. Baumit
TiefenGrund giluminiu gruntu). Džiūvimo laikas ne mažiau nei 12 val.
Žemo atsparumo sluoksnius, plėveles būtina pašalinti mechaniškai.
Tepalų dėmes ant betono pašalinti karštais garais arba specialiu tirpikliu.
Nešvarius paviršius nuvalyti fasadams valyti skirta priemonė.
Samanos pašalinamos specialia priemone Baumit SanierLosung.
Žemo atsparumo, vėjo pažeistas mineralines dangas būtina pašalinti
mechaniniu būdu.
Paviršiaus nelygumus ir įtrūkimus būtina užglaistyti (pvz. Baumit
KlebeSpachtel glaistu). Prireikus paviršius galima armuoti stiklo pynučių
armavimo tinkleliu Baumit TextilglasGitter.

Baumit MosaikPutz kruopščiai permaišomas lėtaeige maišykle. Mozaikinis tinkas
paruoštas naudoti. Reikalui esant, tinko konsistenciją galima pakeisti, įpilus į tinką
nedidelį kiekį švaraus vandens (maks. 1%). Tinkavimo masę tepti ant pagrindo
nerūdijančio plieno mentele, maždaug vieno grūdelio skersmens dydžio storiu. Dar
prieš pradėjus paviršiui džiūti, tinkas kruopščiai užtrinamas vienos krypties
judesiais. Tinkavimo masę tepti tolygiai. Negalima dėti į mišinį kitų medžiagų.
Sluoksnių eiliškumas:
1 Baumit UniversalGrund grunto sluoksnis (uždedamas tolygiai ant viso paviršiaus
ploto)
1 Baumit MosaikPutz sluoksnis
Norint išvengti atspalvių nevienodumo, patariama užsakyti medžiagą visam
objektui iš karto, kad būtų pagaminta visa medžiagos partija. Galimas tiekimas
dalimis. Kai naudojama medžiaga iš skirtingų partijų, ją būtina permaišyti.

Bendri
nurodymai

Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti virš +5°C.
Vengti tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir lietaus. Išdžiūvęs Baumit MosaikPutz
tinkas praranda šviežiam tinkui būdingą pieno spalvą. Aukštas santykinis oro
drėgnumas ir žemos temperatūros žymiai prailgina džiūvimo laiką. Esant aukštam
santykiniam oro drėgnumui nutinkuotas paviršius džiūvimo metu trumpam gali
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įgauti pieno spalvą.
Būtina vengti iš pagrindo pusės pasireiškiančios drėgmės.
Kai Baumit MosaikPutz tinku padengiamas paviršius žemiau grunto, būtina
saugoti tinką nuo drėgmės tinkamo tankinimo pagalba.
Saugos priemonės:
Saugoti akis ir odą. Uždengti visus šalia esančius paviršius, ypač stiklą, keramiką,
akmenis (gamtinius), laku padengtus paviršius, metalą. Tinko tiškalus šalinti
vandeniu. Darbo įrankius ir tinkavimo mašina iškart po naudojimo nuplauti
vandeniu.

Žodinės ir raštiškos rekomendacijos mūsų statybos produktų techniniam naudojimui, kurias mes suteikiame remdamiesi daugiamete
patirtimi bei naujausiais mokslo ir technikos pasiekimais, siekiant paremti pirkėjus (vartotojus), nėra įpareigojančios dėl skirtingų
pagrindo savybių ir įvairenybės panaudojimo ir perdirbimo būdų, kurie yra už mūsų įtakos zonos. Šios rekomendacijos negali būti
laikomos kokių nors sutarties santykių arba papildomų pirkimo-pardavimo sutarties įsipareigojimų pagrindu. Mūsų rekomendacijos
neatlaisvina pirkėjo nuo savarankiško produktų patikrinimo dėl tinkamumo numatytiems darbams. Turi būti laikomasi statybų techninio
reglamento. Galimi produkto sudėties pakitimai, susiję su produkto ar jo panaudojimo tobulinimu.
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