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Właściwości:

MONOLITH MST to odporne na działanie światła i wytrzymałe na ścieranie frakcje kamienia naturalnego (marmuru) do wy-
konywania wysokiej jakości wykładzin dekoracyjnych podłóg i posadzek m.in. balkonów i tarasów. Dzięki specjalnej obróbce 
powierzchni kamieni ich krawędzie i brzegi są załamane, co znacznie ułatwia ich stosowanie.

• Odporne na działanie światła.
• Zachowują niezmienność kolorów.
• Wytrzymałe na ścieranie.
• Odporne na działanie czynników atmosferycznych.
• Naturalne barwy.

Zastosowanie:

MONOLITH MST stosuje się do wykonywania dekoracyjnych, antypoślizgowych wykładzin kamiennych wewnątrz  
i na zewnątrz budowli.

MONOLITH MST stosuje się w obszarach takich jak:
• powierzchnie balkonów i tarasów,
• powierzchnie posadzek we wnętrzach,
• schody zewnętrzne,
• podłoża mineralne.

Wyrób budowlany wprowadzony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011

Dane techniczne:

barwy*  przy ziarnistości 2 – 4 mm szary, zielony, rose, biały, czarny, brązowy, terakota, jasnobeżowy,  
inne kolory na zapytanie

pojemnik worek polietylenowy 25 kg / 42 poj. na palecie;
wiadro 20 kg

składowanie w suchym miejscu, 12 miesięcy

* Ze względów technicznych odcienie kolorów mogą nieco odbiegać od przedstawionych na zdjęciach. Nie stanowi to jednak
 żadnej wady. Różnice kolorystyczne partii wynikają z naturalnego zróżnicowania barwy kamienia.
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Zużycie:

Przy ziarnistości 2 – 4 mm przy grubości warstwy 8 mm ok. 12 kg/m2.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być nośne, powierzchniowo suche i wolne od brudu, pyłu, pozostałości środków czyszczących lub innych sub-
stancji utrudniających przyleganie.
Przy dużych zmianach temperatury, w powiązaniu ze zwiększoną wilgotnością powietrza, istnieje niebezpieczeństwo tworze-
nia się skroplin na powierzchni podłoża. Przed rozpoczęciem nakładania powłoki ta warstwa wilgoci musi być usunięta.

Wykonanie:

Mieszanie:
W zależności od zastosowania MONOLITH MST miesza się z 5 – 7% spoiwa. W razie potrzeby wykonać wcześniej próbę. 
Nakładanie:
Wymieszaną masę równomiernie rozprowadza się po przygotowanej powierzchni i jednorodnie zaciąga oraz zagęszcza za 
pomocą pacy stalowej gładkiej.

Ważne wskazówki:

• Kruszywo MONOLITH MST musi być suche przed wymieszaniem z żywicą.
• W przypadku powierzchni, tworzących optycznie jedną całość, stosować kamienie naturalne MONOLITH MST pocho-

dzące z jednej partii dostawy. Przy stosowaniu produktu z różnych partii dostaw możliwe są różnice kolorystyczne 
wynikające z naturalnego zróżnicowania barwy kamienia.

• W celu zniwelowania różnic kolorystycznych zaleca się mieszanie kruszywa z różnych opakowań.
• Podczas wykonywania wykładzin należy zadbać o wystarczający spadek dla poziomu odwodnienia, aby zapewnić prawi-

dłowe odwodnienie wykładziny i zapobiec powstawaniu kałuż.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:

Nie wymaga żadnych specjalnych środków.

Usuwanie odpadów:

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Uwagi:

Materiał przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Podane przez nas informacje i wskazówki są zgodne z naszymi przekonaniami i odpowiadają naszej najnowszej wiedzy  
i doświadczeniom, jednak ze względu na wielostronność możliwości zastosowań nie są wyczerpujące. 
W związku z tym nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do 
zastosowania w przewidywanym celu np. przez wykonanie próby. Odmienne zalecenia naszych pracowników wymagają formy 
pisemnej, aby były ważne. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe. 
Wraz z ukazaniem się niniejszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą ważność.
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