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Opis i zastosowanie. 

Mozaika CARAIBIC, to odmiana tynku mozaikowego 

wyprodukowanego na bazie kruszywa kwarcowego 

barwionego, zespolonego wysokiej jakości żywicą 

syntetyczną  z dodatkami uszlachetniającymi, 

poprawiającymi łatwość aplikacji, odporność na warunki 

atmosferyczne oraz  trwałość. Bazą wyjściową systemu 

kolorów jest 16 kruszyw w  różnych barwach, dla których 

przypisano konkretne cyfry lub litery. Standardowo w ofercie 

producenta znajduje się 190 kompozycji kolorystycznych, 

stworzonych z maksymalnie 4 kolorów i oznaczonych 

symbolem składającym się z 4 znaków alfanumerycznych, 

oznaczającym zawarte w mozaice kolory kruszyw (jeden 

znak, to jedna porcja kruszywa konkretnego koloru). 

Przykładowo kompozycja „YY40” oznacza, że w mozaice 

znajduje się 2 porcje kruszywa „Y”, jedna porcja kruszywa 

„4” oraz jedna porcja kruszywa „0”. Porcje kruszywa 

przygotowywane są u producenta mozaiki. Standardowa 

oferta nie wyczerpuje wszystkich możliwości komponowania 

kolorów, gdyż całkowita liczba wszystkich możliwych 

kompozycji to 3876. Mozaika CARAIBIC wykazuje doskonałą 

przyczepność do wszelkiego typu typowych, suchych i 

stabilnych oraz odpowiednio przygotowanych podłoży 

budowlanych (beton, tynki gipsowe, tynki cementowe i 

cementowo wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB, 

drewno i inne). Produkt może być stosowany zarówno 

wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Mozaika 

produkowana jest w opakowaniach jednostkowych po 15 kg. 

Nieodłącznym produktem pomocniczym dla mozaiki 

CARAIBIC jest EUROPUTZ Grunt w kolorze dedykowanym 

dla danej kompozycji kolorystycznej. 

 

Właściwości: 

- wodorozcieńczalna ( w stanie mokrym); 

- doskonała przyczepność do wszelkiego typu podłoży   

   budowlanych; 

- wodo i mrozoodporne (po całkowitym wyschnięciu) 

- odporna na zabrudzenia; 

- zmywalna; 

- trwała 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Przygotowanie mozaiki. 

W przypadku zakupienia mozaiki w stanie gotowym, należy 

zawartość opakowania delikatnie wymieszać mieszadłem 

wstęgowym. Jeżeli zakupiono oddzielnie spoiwo (masa 

akrylowa) i konfekcjonowane kruszywo, należy użyć 10,84 

kg kruszywa (4 porcje) na jedno opakowanie (4,15 kg) 

spoiwa. Składniki należy mieszać ze sobą w przeznaczonych 

do tego celu urządzeniach (wstrząsarki, mieszalniki 

żyroskopowe) lub przy pomocy mieszadła wstęgowego. 

Należy przestrzegać tych samych parametrów mieszania dla 

wszystkich opakowań produktu, przy czym czas mieszania 

nie powinien przekraczać 1 min. ze względu na ścieranie się 

kruszywa i możliwą zmianę zabarwienia produktu.  

 
Wykonanie wyprawy 

 

Odpowiednio wysezonowane  , suche, spójne i równe 

podłoże należy pokryć EUROPUTZ GRUNTEM w kolorze 

określonym przez producenta i odpowiednim do użytej 

kombinacji kolorystycznej kruszyw oraz pozostawić do 

całkowitego wyschnięcia – min. 24 h. Duże płaszczyzny 

należy podzielić na obszary technologiczne. 

Przygotowaną uprzednio mozaikę należy  nanosić 

równomiernie na grubość ziarna użytego kruszywa na 

wcześniej przygotowane i suche podłoże. Do nanoszenia 

produktu należy użyć  pacy ze stali nierdzewnej. Po 

nałożeniu, całą powierzchnię (lub jej fragment 

technologiczny) należy delikatnie wygładzić pacą , 

prowadząc ją w jednym kierunku.  

Tak wykonaną wyprawę należy pozostawić do całkowitego 

wyschnięcia, chroniąc ją przed działaniem wody, nadmiernej 

wilgoci, bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągami. 

 

Po zakończaniu prac lub przy planowaniu dłuższych przerw, 

narzędzia należy umyć w ciepłej wodzie. 

 

ZALECENIA TECHNOLOGICZNE: 

    Prace aplikacyjne oraz schnięcie wyprawy powinno 

przebiegać w temperaturze nie niższej niż +5
o
C i nie wyższej 

niż +25
o
C. 

    Do aplikowania produktu należy używać odpowiednio 

wysokiej jakości narzędzi nie powodujących powstawania 

przebarwień, tzw. „przypaleń” 

    Należy unikać zbyt intensywnego wygładzania wyprawy, 

mogącego doprowadzić do powstania przebarwień i 

znacznego pogorszenia jej estetyki. 

    Przy planowaniu prac należy uwzględnić fakt, że produkt 

oparty jest na kruszywach naturalnych, mogących 

nieznacznie różnić się kolorystyką oraz stopniem trudności 

wykonania, dlatego należy bezwzględnie: 

 na jedną płaszczyznę konstrukcyjną używać 

wyłącznie produktu z jednej partii produkcyjnej,  oraz, przy 

prowadzeniu prac na skalę wymagającą użycia więcej niż 

jednego opakowania produktu, wymieszać ze sobą kilka 

opakowań i w miarę prowadzenia prac dokładać kolejne, 

całość delikatnie mieszając; 

 wykonać próbną aplikację dla oceny stopnia jej 

trudności oraz konsystencji produktu i ewentualnie dodać 

wody (max. 2%) dla uzyskania mieszanki odpowiedniej dla 

własnych preferencji i umiejętności. 

     Produktu nie należy nanosić  na powierzchnie  narażone 

na długotrwałe działanie wody lub nadmiernej wilgoci (np. 

zewnętrzne powierzchnie poziome lub o małym stopniu 

nachylenia oraz na powierzchnie, gdzie nie wykonano lub 

wykonano niewłaściwie funkcjonującą izolację poziomą 

zapobiegającą kapilarnemu podciąganiu wody w murach). 
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Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może być 

podstawą nieuznania reklamacji. 

 

Bezpieczeństwo pracy. 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Przy 

wykonywaniu prac  należy używać standardowej odzieży 

ochronnej oraz okularów ochronnych. Ze względu na bardzo 

silne właściwości klejące produktu oraz możliwość usunięcia 

go po wyschnięciu tylko w sposób mechaniczny, zaleca się 

także chronić włosy. W przypadku kontaktu produktu ze 

skórą lub z oczami należy natychmiast przemyć zabrudzone 

miejsce dużą ilością czystej wody.  W przypadku spożycia 

wypłukać usta oraz popić dużą ilością wody (ok. 0,5l.) W 

przypadku wystąpienia reakcji alergicznej organizmu lub 

utrzymywania się zaburzeń widzenia spowodowanych 

zabrudzeniem skóry lub oczu, należy zasięgnąć porady 

lekarza. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa 

znajdują się w karcie charakterystyki produktu dostępnej u 

producenta. 

 

Przechowywanie i transport. 

Produkt gotowy należy transportować i przechowywać w 

oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w 

temperaturze od +5 do + 25
o
C. Chronić przed mrozem i 

bezpośrednim nasłonecznieniem. 

Składowanie na paletach - maksymalnie 4 warstwy. Nie 

składować palet jedna na drugiej 

P102 – Chronić przed dziećmi. 

Okres gwarancji produktu przechowywanego w oryginalnych, 

nieotwieranych opakowaniach wynosi 1 rok od daty produkcji 

(numer partii podany na opakowaniu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne: 

Parametr Wartość 

Wydajność   3,0-3,5 kg/m
2
 

Gęstość objętościowa  1,8 g/cm
3 

Dopuszczalna grubość 

warstwy 
max. 1,3 mm 

Rozcieńczanie  
W uzasadnionych 

wypadkach – do 2%wody 

Rozpuszczalność w wodzie Całkowita (spoiwo) 

Temperatura pracy Od +5 do +25
o
C 

Suchość dotykowa 
Po ok. 12 h. 

 

Całkowity czas schnięcia 24h - 7 dni 

 

Podane dane odnoszą się do temp. ok. 20
o
C i wilgotności 

względnej powietrza ok. 65%. 

W przypadku długotrwałego działania wody lub wilgoci 

na powierzchni tynku mozaikowego może wystąpić 

nieznaczne bielenie masy, które jest zjawiskiem 

odwracalnym i ustępuje po wyschnięciu. Nie stanowi to 

jednak wady produktu. 

 

 


