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Nowoczesne dekoracyjne tynki kwarcowe

marki Francesco Guardi Collezione

Tynki kwarcowe zbkolekcji
Francesco Guardi firmy LAKMA,
to linia ekskluzywnych mas dekoracyjnych, produkowanych na
bazie najwyĝszej jakoĂci ĝywicy
akrylowej oraz ĂciĂle wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych obgruboĂci ziarna od 0,1
do 1,2 mm. Produkt dostÚpny
jest wbtrzech liniach kolorystycznych – Natural, Extreme oraz
Barwy Ziemi ibmoĝe byÊ wykorzystywany zarówno wewnÈtrz,
jak ibna zewnÈtrz budynków
jako ekskluzywna alternatywa
dla klasycznych tynków cienkowarstwowych.

T

ynk kwarcowy Francesco Guardi
przeznaczony jest do wykonywania trwaïych, cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich na elewacjach budynków jedno- ibwielorodzinnych. DziÚki
wysokim parametrom wytrzymaïoĂciowym oraz odpornoĂci na zmienne czynniki atmosferyczne, produkt szczególnie
polecany jest jako koñcowa warstwa dekoracyjno-ochronna przy wykonywaniu sys-
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temów ociepleñ ETICS. Tynk kwarcowy
moĝe byÊ teĝ wykorzystywany do ozdabiania fragmentów elewacji, Ăcian balkonów
lub powierzchni ogrodzeñ betonowych.
Dodatkowo, dziÚki swoim wyjÈtkowym
walorom dekoracyjnym doskonale sprawdza siÚ we wnÚtrzach oraz wbmiejscach
szczególnie obciÈĝonych uĝytkowo, jak np.
cokoïy, korytarze czy klatki schodowe, takĝe wbpomieszczeniach uĝytku publicznego
jak szkoïy, urzÚdy czy przychodnie.
Produkt dostÚpny jest wbtrzech liniach kolorystycznych. Kolekcje Natural
ibBarwy Ziemi odzwierciedlajÈ efekty zbliĝone do kamieni naturalnie wystÚpujÈcych
wbprzyrodzie – granitów, marmurów czy
piaskowców. Linia Extreme to zbkolei seria przeznaczona dla osób odwaĝnych, nie
obawiajÈcych siÚ uĝycia intensywnych kolorów. Osiem kontrastowych barw, dziÚki
którym wykañczane powierzchnie uzyskajÈ nowoczesny iboryginalny wyglÈd. Kaĝda
zbkompozycji kolorystycznych moĝe zawie-

raÊ wbswoim skïadzie pïatki miki bezbarwnej, brÈzowej, zïotej lub srebrnej, dziÚki
czemu tynkowane powierzchnie zyskajÈ
jeszcze bardziej szlachetny efekt.
Produkt dedykowany jest do aplikacji
za pomocÈ metody natryskowej, co gwarantuje wykonawcy duĝÈ oszczÚdnoĂÊ czasu pracy. DziÚki zastosowaniu tej metody
moĝemy wbïatwy sposób dotrzeÊ takĝe do
trudnodostÚpnych miejsc, utrzymujÈc wysokÈ wydajnoĂÊ materiaïu.
Tynk kwarcowy posiada AprobatÚ
TechnicznÈ oraz Atest Higieniczny PZH. }
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