INSTRUKCJA NAKŁADANIA DEKORACYJNEGO TYNKU
CIENKOWARSTWOWEGO Z MIKĄ IMITUJĄCEGO KAMIEŃ NATURALNY

Masę tynkarską należy nakładać gładką pacą ze stali
nierdzewnej, po czym wygładzić w jednym kierunku aż do
uzyskania równej i gładkiej powierzchni nie zapominając
o czyszczeniu pacy w trakcie pracy.

Po czym ruchami kolistymi pacą z tworzywa sztucznego
zacierać tynk nadając jednolitą fakturę, czyszcząc pacę
w trakcie wyprowadzania faktury.

System ociepleń należy tak zaprojektować, aby
uwzględnić oddzielenie powierzchni warstw wierzchnich
systemu ociepleń ścian boniami lub innymi listwami
oddzielającymi (listwy dylatacyjne) o maksymalnych
polach powierzchni nie przekraczających 18 m przy
zachowaniu proporcji boków utworzonego obszaru
1:1 ÷ 1:2 ze względu na sposób wyprowadzania faktury
oraz uniknięcia powstawania naprężeń termicznych
szczególnie w ciemnych kolorach tynku na południowych
elewacjach budynku. Wszelkie odstępstwa należy
konsultować z producentem.
Po wyschnięciu warstwy zbrojonej całość należy zagruntować
podkładem tynkarskim BOLIX OP w kolorze zbieżnym
z barwą wyprawy tynkarskiej. Czas schnięcia podkładu
wynosi min. 4h w optymalnych warunkach (temp +23 oC,
wilgotność względna 50% ).
BOLIX TM DECO – jest produktem gotowym do użycia. Przed
zastosowaniem całą zawartość opakowania dokładnie
wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania
jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie jest niewskazane
ze względu na możliwość napowietrzenia masy.
UWAGA!
W okresie letnim dopuszcza się rozcieńczenie tynku
czystą wodą, do 150 ml/25 kg masy, przy czym do każdego
opakowania należy dodać taką samą ilość wody.
Oprócz wody nie dodawać innych substancji.

Drugą warstwę masy tynkarskiej nałożyć po wyschnięciu
pierwszej powtarzając sposób nałożenia i zatarcia. Łączna
grubość wyprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 2-3 mm.
Istnieje możliwość nałożenia masy tynkarskiej jednowarstwowo
pod warunkiem uzyskania satysfakcjonującego efektu
wizualnego.
Ze względu na sposób wyprowadzania faktury i możliwość
powstawania tzw. przetarć tynku zaleca się wykonywanie
wyprawy w dwóch warstwach. Ilość osób nakładających
i zacierających tynk należy dobrać w taki sposób, aby w danych
warunkach i umiejętnościach wykonawców prace mogły być
prawidłowo zrealizowane.
Temperatura aplikacji oraz schnięcia wszystkich składników
systemu powinna się zawierać w granicach +5 oC do +25 oC. Po
wyschnięciu tynku bonie lub inne elementy oddzielające należy
przemalować farbą BOLIZ AZ lub BOLIX SIL w kolorze zbieżnym
z kolorem tynku.
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