
 

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

Nazwa produktu : Beton Japandi  TG 

Producent : P.U.P.H Luxmal Tadeusz Głownia 

32-500 Chrzanów, ul. Szpitalna 8 

Nip : 628-120-28-84 

Zastosowanie : 

Beton Japandi TG  To cienkowarstwowy tynk wapienno-polimerowy 

przeznaczony do wykonywania trwałych aplikacji wewnątrz pomieszczeo, 

o fakturze wynikającej z rodzaju użytego narzędzia i techniki aplikacyjnej. 

Stosowany do wyprawy ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, a 

także obiektów użyteczności publicznej. Ma bardzo wysoką odpornośd na 

glony i wilgod. Jest doskonale oddychający i trwały.  

Zalety : 

- Pozwala na uzyskanie gładkich lub strukturalnych powierzchni 

- Odporny na wilgod i glony 

- Twardy i elastyczny, przepuszcza powietrze 

- Tynk jednowarstwowy – w systemie z podkładem i impregnatem 

- Produkt dostępny w różnych kolorach  

 

 

 



Dane Techniczne : 

- Baza: Produkt w postaci gotowej masy zawierający wypełniacze 

mineralne, wapno 

- Konsystencja: Gotowa masa 

- Kolor: wapienny i  kolory pod zamówienie 

- Zużycie: W zależności od grubości nakładania i rodzaju podłoża 1,0-1,6 

kg/m2 przy jednej warstwie 

- Czas schnięcia: od 8 do 12 godzin w zależności od temperatury podłoża 

- Okres przydatności: 24 miesiące od daty produkcji 

- Rozcieoczalnik: Woda 

- Ilośd warstw : 1 warstwa 

- Przechowywanie: Należy przechowywad i przewozid w oryginalnych i 

szczelnie zamkniętych wiaderkach. Chronid przed nasłonecznieniem i 

przemrożeniem. 

- Dostępne opakowania : 20 kg 

- Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki produktu  

Sposób użycia : 

Beton  Japandi  TG wymaga podłoża mocno związanego, suchego, 

oczyszczonego ze starych łuszczących się powłok malarskich, równego, 

bez spękao, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane 

wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścid do odsłonięcia 

właściwego podłoża. Słabo związane podłoża należy zagruntowad 

gruntem głęboko penetrującym firmy Luxmal a następnie zagruntowad 

masą podkładową pod tynk dekoracyjny w kolorze zbliżonym do tynku. 

Bardzo ważne podczas nakładania tynku zaleca się stosowanie oświetlenia 

halogenowego bocznego w celu uwidocznienia i likwidacji defektów 

aplikacji.  



Po wyschnięciu Masy podkładowej , nie wcześniej niż 12 godzin, nanosid 

tynk na więcej jak grubośd ziarna, zaczynając od góry w poziomie łącząc na 

mokro sąsiednie pasy, delikatnie wygładzając różnice w mokrym tynku, 

przerywając pracę tylko na załamaniach ścian. Po wstępnym odparowaniu 

tynku wygładzid nierdzewną szpachelką pręgi i zgrubienia powstałe 

podczas nakładania.( najlepiej pacą wenecką) .Po około 15 minutach 

sprawdzid czy tynk nie klei się do pacy, bo wtedy nadaje się 

wyblichowania. Blichowad ruchami krzyżowymi( podobnie jak przy stiuku) 

Można zraszad tynk wodą ze spryskiwacza w celu łatwiejszego 

wygładzenia. Można wydrapad tzw. „raki” kantem szpachli uzyskując 

różne odcienie ubytków. Po wyschnięciu, po około 12 godzinach, 

delikatnie przeszlifowad, odkurzyd i przystąpid do impregnacji produktem 

Przecierka firmy Luxmal. Unikad przeciągów i nagrzanych ścian. W skład 

pełnego  systemu Beton Japandi TG wchodzą : 

- Grunt głęboko-penetrujący 

- Masa Podkładowa 

- Beton Japandi 

- Przecierka 

 

Kontakt: 

P.U.P.H Luxmal Tadeusz Głownia 

32-500 Chrzanów, ul. Szpitalna 8 

Tel : 32-623-25-95 

Fax : 32-623-25-92 

Kom: 519-187-699 

biuro@luxmal.pl 

www.luxmal.pl 

mailto:biuro@luxmal.pl

