BOLIX DIAMENT

WYTYCZNE WYKONANIA BOLIX DIAMENT - EFEKTU BŁYSZCZĄCYCH
KRYSZTAŁKÓW.

Przed przystąpieniem do prac należy się zapoznać z Kartami Technicznymi produktów. Dane techniczne, zdjęcia oraz wszelkie zawarte informacje należy traktować wyłącznie, jako materiał poglądowy.
Przedstawione wytyczne nie rozpatrują wszelkich aspektów wykonawczych, nie zastępują dokumentacji projektowej. Możliwość zastosowania należy zawsze rozpatrywać do indywidualnych warunków
pogodowych, wykonawczych oraz stopnia przygotowania podłoża na danym obiekcie. Za dobrą praktykę przed przystąpieniem do prac uznaje się wykonanie referencyjnego elementu, ponieważ
otrzymany wzór odcieni kolorystycznych i faktur jest unikalny i może podlegać różnym interpretacjom. Wykonanie powinien realizować przeszkolony wykonawca.
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NIEZBĘDNE PRODUKTY I NARZĘDZIA;
BOLIX SIG Kolor – podkład tynkarski - kolor 39A
(coolpigment) z palety BOLIX SPEKTRUM 300+
BOLIX SIT 1,5 KA lub SIT 2,0 KA – tynk silikonowy o fakturze
kaszki – Kolor 39A z palety BOLIX SPEKTRUM 300+
UWAGA: Kolor 39A to kolor zalecany przez BOLIX, można użyć
innego koloru tynku i odpowiedniego koloru podkładu
tynkarskiego w zależności od oczekiwanego efektu.
BOLIX DIAMENT to kruszywo dekoracyjne z błyszczącego,
czarnego węglika krzemu
NARZĘDZIA:
- krótka paca ze stali nierdzewnej do nakładania tynku
- paca z tworzywa do zacierania
- szpachelka
- mieszarka wolnoobrotowa
- pistolet kubełkowy oraz kompresor – do natrysku suchych
kamyczków dekoracyjnych
Zaleca się kompresor o wydajności nie mniejszej niż 350 l/min
i rozmiar dyszy 4 - 6 mm, ciśnienie robocze około 3 atmosfery.

Pistolet należy prowadzić w odległości około 30 - 50 cm od
podłoża ruchem okrężnym zataczając kręgi o średnicy około
20-25 cm jednocześnie przesuwając się w poziomie i/lub
w^pionie. Strumień powinien być kierowany na podłoże pod
kątem prostym. Pamiętać trzeba, że wykonanywana warstwa
jest jednocześnie ostatecznym wykończeniem i jej wygląd
stanowi o efekcie wizualnym.

Fot. 3 GOTOWY EFEKT BOLIX DIAMENT

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW:
BOLIX SIG Kolor: 0,25 - 0,40 kg/m2
BOLIX SIT 1,5 KA: 2,2 – 2,8 kg/m2 lub BOLIX SIT 2 KA: 2,8 – 3,4 kg/m2.
BOLIX DIAMENT: 0,1 – 0,2 kg/m2 w zależności od
oczekiwanego efektu
UWAGA: w celu określenia dokładnego zużycia produktów,
należy go wcześniej sprawdzić na danym podłożu.
Fot 1 KAMYCZKI WĘGLIKA KRZEMU

WYKONANIE :
Jeżeli efekt BOLIX DIAMENT będzie wykonywany na warstwie
zbrojonej systemu ociepleń, należy ją wykonać zgodnie
z^aktualną Instrukcją Ociepleń BOLIX Nr IB/01/2001.
Na wyschniętą warstwę zbrojoną nanieść podkład tynkarskiBOLIX SIG kolor w kolorze 39A. Po wyschnięciu podkładu,
nanieść tynk silikonowy BOLIX SIT 1,5 KA lub 2,0 KA w kolorze
39A i wyprowadzić fakturę. Po czym na nie związany mokry
tynk natrysnąć suche kamyczki BOLIX DIAMENT przy użyciu
pistoletu kubełkowego podpiętego do kompresora. Nie
można dopuściuć do przeschnięcia wyprawy tynkarskiej

UWAGA: Nie zaleca się stosowania tynków z grupy kolorystycznej A z^wzornika BOLIX SPECTRUM 300+ na standardowych pigmentach na dużych nasłonecznionych powierzchniach gdyż powoduje to gwałtowne nagrzewanie się oraz
prace termiczną powierzchni tynku co może skutkową relaksacja naprężeń w postaci zarysowań i pęknięć. Aby zminimalizować temperaturę powierzchni tynku zaleca się barwienie
masy tynkarskiej pigmentem typu coolpigment. Produkty
dostępny na zamówienie.

Fot.2 NANOSZENIE NA MOKRY TYNK BOLIX DIAMENT ZA POMOCĄ PISTOLETU
KUBEŁKOWEGO
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