Tynki mozaikowe – nowoczesna alternatywa dla kamienia
Najnowsze dane pokazują, że dwie trzecie Polaków decyduje się na remont podczas
wakacyjnych miesięcy. Sprzyja temu nie tylko aura, ale również dostępne na rynku
produkty, dzięki którym w prosty i szybki sposób, można przeprowadzić całkowitą
metamorfozę domu np. tynk mozaikowy Malfarb Taurus Natural.
Tynki mozaikowe zyskują coraz większą popularność nie tylko ze względu na swoje
uniwersalne właściwości, ale przede wszystkim dekoracyjną fakturę. Nowoczesne tynki
mozaikowe jak Malfarb Taurus Natural są nie tylko trwałe i odporne na uszkodzenia, ale
dzięki zawartości barwionych kruszyw oraz płatków miki imitują fakturę granitu i piaskowca
na powierzchni. Właściwości użytkowe oraz oryginalne walory estetyczne sprawiają, że tynki
mozaikowe stanowią doskonałą alternatywę dla naturalnego kamienia i są coraz szerzej
stosowane nie tylko podczas wykańczania elewacji, ale również we wnętrzach.
Trwałe zabezpieczenie przed wilgocią
Ozdobne tynki strukturalne od lat z powodzeniem stosowane są przy wykańczaniu fasad
budynków oraz takich elementów elewacji jak podmurówki, cokoły, ściany balkonów czy
betonowe ogrodzenia. Takie produkty skutecznie łączą walory funkcjonalne ze stylowym
efektem estetycznym, jak w przypadku strukturalnego tynku mozaikowego Malfarb Taurus
Natural. Produkt został stworzony z myślą o wykonywaniu ozdobnych, cienko-warstwowych
wypraw tynkarskich na zewnętrznych fragmentach elewacji. Jego formuła opiera się na bazie
żywicy akrylowej, dzięki czemu tworzy on elastyczną i wytrzymałą na niekorzystne warunki
zewnętrzne powłokę na zastosowanych powierzchniach. Charakteryzuje się wysoką
odpornością na wodę, a co za tym idzie niską nasiąkliwością, dzięki czemu doskonale
sprawdzi się również w tzw. pomieszczeniach mokrych. To domowe przestrzenie narażone
na nieustanny kontakt z wilgocią, takie jak wnętrza kuchenne, łazienek, toalet, pralni czy
suszarni. Odporność na wilgoć w parze z podwyższoną odpornością na uszkodzenia
mechaniczne, sprawia, że produkt idealnie nadaje się do kuchni lub jadalni, gdzie nie trudno
o dodatkowe plamy a ściany często podlegają intensywnemu zmywaniu.

Wnętrza w stylu glamour
architektonicznym we wnętrzach mieszkań i domów jednorodzinnych. Ze względu na swój
skład, czyli specjalne wypełniacze w formie syntetycznych i barwionych kruszyw oraz płatki
minerału o nazwie mika, tynk mozaikowy Malfarb Taurus Natural daje niesamowity efekt
błyszczenia. Dodatek sprawia, że otynkowana powierzchnia daje wizualny efekt naturalnego
kamienia imitującego granit i piaskowiec, z zachowaniem wszystkich właściwości
ochronnych przed agresywnymi czynnikami środowiska. Dzięki tym parametrom, produkt
oprócz szerokich zastosowań zewnętrznych, bardzo dobrze sprawdzi się również do
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wypoczynkowych, jak i mocno eksploatowanych np. korytarze czy klatki schodowe. Szeroka
paleta kolorów oraz faktur w połączeniu z efektem błyszczącej powierzchni naturalnego
kamienia, sprawia, że tynk mozaikowy Malfarb można wykorzystać jako element aranżacji i
zamiennik dla kamienia naturalnego. Produkt sprawdzi się zarówno jako elegancka
alternatywa lamperii, przełamie klasyczny charakter salonu czy doda wyrazu przestrzeniom
minimalistycznym eksponując np. konkretny element ściany lub wyposażenia. Szczególnie,
że tynk mozaikowy Malfarb dostępny jest w szerokiej palecie kolorystycznej, w gramaturach
0,8 mm, 1,0 mm oraz 1,5 mm do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
O marce
Marka PPG Deco Polska Sp. z o.o. (z siedzibą we Wrocławiu) to producent wiodących na
polskim rynku farb i lakierów, w tym sztandarowej marki Dekoral. Do PPG Deco Polska
należą także marki: Dekoral Professional, Bondex, Drewnochron, Domalux, Domalux
Professional, Sigma Coatings, Malfarb, Centra Dekoral Professional, Studio Dekoral,
ProGold, Akademia Techniczna PPG Deco.
Firma PPG Deco Polska jest częścią koncernu PPG Industries - światowego lidera na rynku
farb, lakierów przemysłowych, produktów chemicznych, wyrobów optycznych, szkła, szkła
płaskiego i innych materiałów specjalnych. Firma powstała w 1883 roku. Zaopatruje klientów
z branży przemysłowej, transportowej, budowlanej oraz klientów detalicznych. Siedziba PPG
znajduje się w Pittsburghu (USA). Firma działa w ponad 60 krajach świata i zatrudnia ok. 40
tys. pracowników. Wartość sprzedaży w 2010 roku wyniosła 13,4 miliarda dolarów. Akcje
PPG są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Kontakt prasowy:
W celu otrzymania dodatkowych informacji o produktach firmy Marka PPG Deco Polska Sp.
z o.o. zdjęć aranżacyjnych i produktowych, porad ekspertów lub bezpłatnego udostępnienia
produktów firmy do konkursów redakcyjnych i sesji zdjęciowych uprzejmie prosimy o kontakt.
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