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CECHY PRODUKTU: 
 Zapewnia uzyskanie doskonałych walorów architektonicznych wg 

najnowszych trendów BOLIX DESIGN COLLECTION  

 34 atrakcyjnych wzorów 

 wysoka odporność na: 
o uszkodzenia mechaniczne, 
o promieniowanie UV – zawiera absorbery UV 

 podwyższona odporność na:  
o porastanie przez glony i grzyby 
o oddziaływanie czynników atmosferycznych  

 stanowi element systemów ociepleń BOLIX na płytach 
styropianowych EPS, 

 

PRZEZNACZENIE:  
BOLIX DECOBM to akrylowa masa tynkarska do ręcznego wykonywania 
ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich 
na zewnętrznych ścianach budynków istniejących i nowo wznoszonych 
oraz wewnątrz pomieszczeń. Zawiera starannie dobrane kompozycje 
kruszyw oraz wysokiej jakości spoiwa akrylowego, nadające powierzchni 
efektowny i niepowtarzalny charakter.  
Podłoża, na których można nałożyć tynk: 
- systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS opartych na 
styropianie, 
- podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, 
- płyty gipsowo – kartonowe.  
Właściwości wyprawy tynkarskiej jak i walory estetyczne sprawiają,  
iż produkt jest polecany do wykonywania elewacji budynków na 
wydzielonych powierzchniach oddzielonych boniami (listwami 
dylatacyjnymi) oraz detali i innych rozwiązań architektonicznych. 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: 
Warstwa zbrojona w systemach ociepleń ETICS powinna być wykonana 
zgodnie z aktualną Instrukcją Ociepleń BOLIX Nr IB/01/2001.  
Powierzchnia ścian nieocieplonych powinna być: nośna, równa, sucha, 
bez spękań oczyszczona z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, 
tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji zmniejszających 
przyczepność. Słabe i odspojone tynki oraz powłoki malarskie należy 
usunąć. Podłoże chłonne (w szczególności z gazobetonu) zagruntować 

preparatem gruntującym BOLIX N. Małe nierówności podłoża wyrównać 
zaprawą klejącą do zatapiania siatki np. BOLIX U lub szpachlą 
cementową BOLIX SPN (podłoża betonowe). Większe nierówności  
i ubytki wyrównać zaprawą BOLIX W.  
Przed nałożeniem tynku dekoracyjnego BOLIX TM DECOBM podłoże 
należy zagruntować podkładem tynkarskim BOLIX OP w kolorze 
zbieżnym z barwą wyprawy tynkarskiej. 
  

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU: 
Opakowanie zawiera produkt gotowy 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. 
 

ZASTOSOWANIE:   
Masę tynkarską należy nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej na 
grubość ziarna, po czym wygładzić w jednym kierunku aż do uzyskania 
równej i gładkiej powierzchni nie zapominając o czyszczeniu pacy  
w trakcie pracy. Następnie ruchami kolistymi pacą z tworzywa 
sztucznego zacierać tynk nadając jednolitą fakturę. Drugą warstwę masy 
tynkarskiej nałożyć po wyschnięciu pierwszej powtarzając sposób 
nałożenia i zatarcia. 
Łączna grubość wyprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 1,5 – 2,0 mm.  
 

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE: 
 Tynk powinien być nakładany wyłącznie przez wykwalifikowanego  

i doświadczonego wykonawcę.  
 Nie stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe 

oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz podłożach 
niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym. 

 Tynk zaleca się nakładać na powierzchniach ścian oddzielonych tzw. 
boniami lub innymi listwami oddzielającymi (listwami dylatacyjnymi).  

 Przed przystąpieniem do nakładania wyprawy tynkarskiej, wszystkie 
elementy pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do  
tynkowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć. 

 Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne przed 
położeniem BOLIX DECOBM należy sezonować minimum 28 dni. 

 Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do tynkowania uwzględniając 
warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze. 

 Masę tynkarską nakładać na pola stanowiące odrębną całość w sposób 
ciągły bez przerw w pracy, materiałem pochodzącym z jednego 
zamówienia, . 

 W czasie nakładania i wysychania masy tynkarskiej, powierzchnie 
chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami 
atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na 
rusztowaniach. 

 Niska temperatura, podwyższona wilgotność, brak odpowiedniej 
cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania tynku. 

 Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą wodą, 
pamiętając że po wyschnięciu tynku czyszczenie jest utrudnione.  
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 Przed oddaniem do użytku pomieszczenia w którym wykonywano 
tynki dekoracyjne wietrzyć do zaniku zapachu. 

 Napoczęte opakowanie masy tynkarskiej należy dokładnie zamknąć,  
a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie. 

 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu 
z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem. 
Podczas natrysku masy tynkarskiej stosować środki ochrony osobistej 
BHP. 

 
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA: 
 Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr./min)  

z mieszadłem koszykowym 
 Paca ze stali nierdzewnej 
 Krótka paca z tworzywa do wyprowadzania faktury 
 Szpachla ze stali nierdzewnej 

 kielnia 
 

DANE TECHNICZNE: 
Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C 
i wilgotności względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach 
podane parametry mogą ulec zmianie.  
 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania:  
od +5°C do +25°C 

Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania: 
do 80% 

Gęstość objętościowa: 
ok. 1,75 kg/dm3 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 
ok. 0,5 W/(m*K) 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: 
≤ 240 

Uziarnienie: 
do 0,8 mm 

Paroprzepuszczalność wg PN-EN ISO 7783-2: 
kategoria V2 

Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: 
kategoria W2 

Barwa: 
paleta barw BOLIX DECO BM: 34 wzorów 

Czas wysychania tynku: 
min. 24h 

Opakowania: 
wiadra: 25 kg 

Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:  
wiadra 25kg: /600 kg  

Okres przydatności do stosowania: 
12 miesięcy – data ważności podana na opakowaniu 

 
 
 
 

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE: 
Nakładanie  Zużycie 

2 - warstwowe 2,5-3,5 kg/m2 

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się 
przeprowadzenie prób na danym podłożu. 

 
PRZECHOWYWANIE:   
Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym 
nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Wyrób przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 

    
SKŁAD:  
Spoiwo akrylowe, mieszanina kruszyw , dodatki modyfikujące oraz 
biocydowe.  
 

KOLOR PODKŁADU TYNKARSKIEGO BOLIX OP: 
 

BOLIX DECO BM DECO BM kolor BOLIX OP 

Endless summer 2 15 

Foggy coast 3 21 

Old beauty 4 22 

Silver quenn 7 24 

Green ghost 8 17 

Gold spirit 9 29 

Milk lake 10 27 

Stormy sky 11 26 

Dark side 12 26 

Electric wine 13 20 

Warm cream 15 16 

Deep treasure 16 19 

Silver sand 17 25 

Perfect harmony 20 16 

Natural beauty 21 16 

Soft grass 22 17 

African fruit 23 20 

Magic night 24 26 

Green vision 25 23 

Cold wind 26 21 

Exclusive spice 28 7 

Grey light 29 21 

Golden rain 32 15 
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Silent lady 33 14 

Mineral white 37 27 

Soft Pearl 39 18 

Tropical wave 41 15 

Hypnotic dance 42 3 

Sand hill 44 16 

Spring break 45 17 

Exotic vision 46 3 

Cloud of dust 47 16 

Bay fog 48 28 

Elegant grey 49 24 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj 
jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę 

Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały 
podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. 
Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie 

zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku 
wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się  
z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty 

Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność. 
 

 


