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Tynk kwarcowy Francesco Guardi przezna-
czony jest do wykonywania trwa ych, cien-
kowarstwowych wypraw tynkarskich na ele-
wacjach budynków jedno- i wielorodzinnych. 
Dzi ki wysokim parametrom wytrzyma o cio-
wym oraz odporno ci na zmienne czynniki at-
mosferyczne produkt szczególnie polecany jest 
jako ko cowa warstwa dekoracyjno-ochronna 
przy wykonywaniu systemów ocieple  ETICS. 
Tynk kwarcowy mo e by  te  wykorzystywa-
ny do ozdabiania fragmentów elewacji, cian 
balkonów lub powierzchni ogrodze  betono-
wych. Dodatkowo dzi ki swoim wyj tkowym 
walorom dekoracyjnym doskonale sprawdza 
si  we wn trzach oraz w miejscach szczegól-

nie obci onych u ytkowo, jak np. coko y, 
korytarze czy klatki schodowe, tak e w po-
mieszczeniach u ytku publicznego jak szko-
y, urz dy czy przychodnie. 

Produkt dost pny jest w dwóch liniach kolory-
stycznych – Natural i Extreme. Tynki z pierw-
szej serii to 20 stonowanych melan y, w któ-
rych mo na dodatkowo zastosowa  p atki miki 
bezbarwnej lub br zowej, dzi ki czemu uzy-
skamy efekt zbli ony do kamieni naturalnie 
wyst puj cych w przyrodzie – granitów, mar-
murów czy piaskowców. Linia Extreme to z ko-
lei seria przeznaczona dla osób odwa nych, 
nie obawiaj cych si  u ycia intensywnych 
kolorów. Osiem kontrastowych barw, dzi ki 
którym wyka czane powierzchnie uzyskaj
nowoczesny i oryginalny wygl d. Dzi ki wy-
korzystaniu tynku kwarcowego z linii Extreme 
o ywimy i roz wietlimy ka de pomieszczenie.
Produkt dedykowany jest do aplikacji za po-
moc  metody natryskowej, co gwarantuje 
Wykonawcy du  oszcz dno  czasu pracy. 
Dzi ki zastosowaniu tej metody mo emy w a-

twy sposób dotrze  tak e do trudnodost p-
nych miejsc utrzymuj c wysok  wydajno
materia u. Tynk kwarcowy posiada Aprobat
Techniczn  oraz Atest Higieniczny PZH.

Nowoczesne dekoracyjne tynki kwarcowe
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Tynki kwarcowe z kolekcji Francesco Guardi, firmy LAKMA, to linia eks-
kluzywnych mas dekoracyjnych, produkowanych na bazie najwy szej jako-
ci ywicy akrylowej oraz ci le wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych 

o grubo ci ziarna od 0,1 do 1,2 mm. Produkt dost pny jest w dwóch li-
niach kolorystycznych – Natural oraz Extreme i mo e by  wykorzystywany 
zarówno wewn trz, jak i na zewn trz budynków jako ekskluzywna alterna-
tywa dla klasycznych tynków cienkowarstwowych.
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