
Tynki mozaikowe Baumit
 

Postaw akcent
na œciany -

wybierz 
zestaw barw
dla siebie!

gotowe do u¿ycia tynki z drobnych kamyczków
niepowtarzalne kompozycje kolorystyczne
dla stref coko³owych, klatek schodowych i realizacji
indywidualnych pomys³ów



2Zu¿ycie: ok. 5,5 kg/m
2Wydajnoœæ: ok. 5,5 m /kub.

Sposób dostawy: kube³ 30 kg, 16 kub./paletê =480 kg

2Zu¿ycie: ok. 2,7 kg/m
2Wydajnoœæ: ok. 7,4 m /kub.

Sposób dostawy: kube³ 20 kg, 16 kub./paletê =320 kg

Baumit Tynk mozaikowy 
(MosaikPutz)  

Gotowa do u¿ycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, 
mozaikowych (drobne kamyczki). Opracowan¹ na bazie ¿ywic 
syntetycznych mieszankê mo¿na stosowaæ do wykoñczenia 
wnêtrz i elewacji. Tynk mozaikowy Baumit jest zmywalny i od-
porny na uszkodzenia mechaniczne, dziêki czemu przez bardzo 
d³ugi czas pozwala zachowaæ estetyczny wygl¹d œcian. Umo¿-
liwia indywidualne i nieograniczone kreowanie powierzchni. 
Dostêpny w 20 wariantach kolorystycznych (wg wzornika 
kolorów).

Baumit Tynk mozaikowy 0,8 
(MosaikPutz 0,8)  

Ozdobny, drobnoziarnisty tynk mozaikowy, przeznaczony na 
œciany wewnêtrzne klatek schodowych, pomieszczeñ u¿yt-
kowych, lokali handlowych i mieszkalnych. Jest ³atwy w obrób-
ce i utrzymaniu czystoœci, odporny na uszkodzenia mecha-
niczne. Dostêpny w 5 wariantach kolorystycznych (wg wzornika 
kolorów).

Tynki mozaikowe Baumit

Kolory oznaczone znakiem nadaj¹ siê na wyprawy wierzchnie w systemie ociepleñ.
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2Zu¿ycie: ok. 2,7 kg/m /warstwê (nak³adaæ  dwukrotnie)
2Wydajnoœæ: ok. 3,7 m /kub.

Sposób dostawy: kube³ 20 kg, 16 kub./paletê =320 kg

Dekoracyjne tynki na bazie barwionych kamyczków (1 mm). 
Efektowny tynk mozaikowy zawiera dodatkowo b³yszcz¹ce 
p³atki, daj¹ce efekt refleksu. Tynki te stanowi¹ doskona³e 
wykoñczenie pomieszczeñ z przeznaczeniem na zabawê, 
wejœæ, ³azienek, mieszkañ i lokali handlowych. Dostêpne s¹     
w 12 wariantach kolorystycznych, w tym 4 z po³yskliwym 
efektem,  (wg  wzornika  kolorów).

Baumit Tynk mozaikowy drobnoziarnisty 
(MosaikPutz Fein)  

i Baumit Efektowny tynk mozaikowy 
(MosaikEffektPutz)

Baumit Efektowny tynk mozaikowy 

Baumit Tynk mozaikowy drobnoziarnisty 

Tynki mozaikowe Baumit
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Niepowtarzalny wygl¹d œcian i sufitów;

Doskona³e i trwa³e wykoñczenie œcian 
nara¿onych na uszkodzenia mechaniczne;

Wygoda w utrzymaniu czystoœci;

£atwe w nanoszeniu (gotowe do u¿ycia);

Efektowne wykoñczenie pomieszczeñ, szeroki 
wybór kompozycji kolorystycznych;

Mo¿liwoœæ stosowania równie¿ na systemy 
ociepleñ (Baumit MosaikPutz oznaczony 
kolorem niebieskim     ).

Zalety stosowania tynków mozaikowych Baumit:

postaw akcent na œciany
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Baumit Sp. z o.o.

ul. Brodzka 10 A
I  
Fax:  
e-mail: sekretariat@baumit.pl

PL-54-103 Wroc³aw

nfo: 0048 (0) 71 / 358 25 00
0048 (0) 71 / 358 25 06  

Baumit Info:
 

Tynki maszynowe i do na-
k³adania rêcznego Baumit

   Tynki wewnêtrzne

   Tynki zewnêtrzne

   Tynki strukturalne  

Produkty gipsowe

    

Farby wewnêtrzne i zewnêtrzne  

    

Produkty renowacyjne Baumit-Bayosan

   do zasolonych murów

   do renowacji fasad

   do prac sztukatorskich

    

Zaprawy Baumit

   Zaprawa murarska do klinkieru Baumit

   Zaprawa ciep³ochronna 50 Baumit
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Systemy ociepleñ Baumit
z zastosowaniem we³ny
mineralnej i styropianu

Profile i materia³y
pomocnicze Baumit
 

Nowa kolekcja kolorów

dla  tynkówwszystkich

strukturalnych i farb ele-

wacyjnych Baumit.

W celu uzyskania
szczegó³owych 
informacji prosimy
kontaktowaæ siê
z Przedstawicielem
Baumit z Pañstwa
regionu lub dzwoniæ
do siedziby firmy.  

 Pomys³y z przysz³oœci¹.
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