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ARTE-FIX M 
LAKIEROBEJCA DEKORACYJNO-RENOWACYJNA 
DO TYNKÓW MOZAIKOWYCH 

   

 lakierobejca do renowacji  

 do tynków mozaikowych 

 do wewnątrz i na zewnątrz 

 gotowy do użycia(wymieszać) 

 duża wydajność 

 dostępny w 15 kolorach oraz jako baza 

transparentna 
 
ZASTOSOWANIE: 
Środek Arte-Fix M jest gotowym produktem, służącym do 
renowacji i konserwowania powierzchniowego tynków 
mozaikowych. Należy go zastosować bez rozcieńczania wodą 
w celu uzyskania trwałego wzmocnienia powierzchni. 
Lakierobejca ma zastosowanie do renowacji tynków 
mozaikowych opartych na barwionym kruszywie kwarcowym 
oraz naturalnym (marmurowym, granitowym) ułożonych na: 

 Betonie 
 Systemach ociepleń 
 Tynkach cementowo-wapiennych 

O uniwersalnym zastosowaniu wewnątrz i na zewnątrz w 
budynkach 
WŁAŚCIWOŚCI: 
Dzięki zastosowaniu preparatu nakładane warstwy wiążą i 
wysychają równomiernie, osiągają zakładane parametry 
wytrzymałościowe i konserwuje oraz powierzchniowo 
wzmacnia tynki mozaikowe. Po wyschnięciu tworzy 
transparentną powłokę, lub w dobranej barwie 
kolorystycznej. Produkt  oparty na bazie mieszanin dyspersji 
polimerowych oraz specjalistycznym domieszek 
modyfikujących.  
SPOSÓB UŻYCIA: 

Podłoże powinno być stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń 
mogących osłabić przyczepność preparatu, zwłaszcza z 
kurzu, brudu, olejów, tłuszczów. Niedopuszczalne jest 
ulepszanie produktu poprzez dodawanie innych chemikaliów, 
które mogą doprowadzić do degradacji substancji 
aktywnych. Przed użyciem produkt wymieszać mieszarką 
wolnoobrotową.  
Na przygotowane i wyschnięte podłoże nanieść produkt za 
pomocą wałka malarskiego aż do całkowitego zwilżenia 
powierzchni.  Nie stosować zbyt grubych warstw podczas 
aplikacji, ze względu na nadmierne gromadzenie się 
preparatu pomiędzy kruszywem tynku.  W razie potrzeby po 
całkowitym utwardzeniu powierzchni (24-36 godzin) zaleca 
się powtórne zastosowanie preparatu. Szczegółowe 
informacje w zakresie obchodzenia się z produktem zawarte 
są w karcie charakterystyki. 
ZUŻYCIE: 
Średnie zużycie ok. 0,2 kg/m2  
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: 
Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu w oryginalnych 
opakowaniach. CHRONIĆ PRZED PRZEGRZANIEM I 
MROZEM! 
OKRES PRZYDATNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
OPAKOWANIE: 
Wiadro 5 kg, paleta 72 wiadra, 360 kg 
Wiadro 10 kg, paleta 44 wiadra, 440 kg 
 
 
 

DANE TECHNICZNE: 

Skład 
Spoiwa organiczne, woda, 
modyfikatory, dodatki 

Barwa 
Transparentna, (mleczna 
ciecz) 

Gęstość  1,0 g/cm3 

Rozcieńczanie, czyszczenie 
narzędzi 

Zaschnięty produkt można 
czyścić benzyną lakowa 

Minimalne zużycie 
preparatu na gładkim 
podłożu bez kraterów 

Ok. 0,15 kg/m2  

Temperatura stosowania +50C do +250C 

Nanoszenie  Nanosić rolką na podłoże 

Czas wysychania powłoki w 
temperaturze (20 ± 2) o C i 
wilgotności względnej 

powietrza (55 ± 5) % 

Min. 4h 

Specyfikacja techniczna PN-C-81906:2003 

Warunki stosowania 

Unikać bezpośredniego 
działania promieni 
słonecznych. Nie stosować 
podczas wiatru oraz 
podczas opadów 
atmosferycznych i wysokiej 
wilgotności powietrza 

 
ARTE-FIX M jest składnikiem: Zestaw wyrobów do wykonywania 

ociepleń ścian zewnętrznych budynków: 

 

Nazwa systemu Specyfikacja techniczna 

THERMA+DUO 
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA 
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