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BOLIX OMIKRON
Krzemianowy podkład tynkarski pod tynk BOLIX PHI
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania.
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania
należy dokładnie wymieszać. Nie dodawać innych
składników.

CECHY SZCZEGÓLNE:
 ułatwia nakładanie tynków – zawiera mączkę kwarcową
 wzmacnia podłoże
 redukuje pylistość i ujednolica chłonność podłoża
 zabezpiecza
zagruntowaną
powierzchnię
przed
szkodliwym działaniem wilgoci
 zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw
podkładowych do tynku i minimalizuje możliwość
wystąpienia plam
 ogranicza efekt przebijania koloru podłoża przez strukturę
tynku
 stanowi jeden z elementów zestawu materiałów do
wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych o nazwie
handlowej System Krzemianowy, objęty programem 10
LAT GWARANCJI

ZASTOSOWANIE:
BOLIX OMIKRON to podkład tynkarski do gruntowania
podłoży ściennych przed nałożeniem tynku krzemianowego
BOLIX PHI na zewnętrznych ścianach budynków istniejących
i nowo wznoszonych oraz wewnątrz pomieszczeń.
Podłoża, na których można nałożyć podkład tynkarski:
- systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS
w systemie 10 LAT GWARANCJI opartych na styropianie,
- podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe,
cementowo-wapienne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Warstwa zbrojona w systemach ociepleń ETICS powinna być
wykonana zgodnie z aktualną Instrukcją Ociepleń BOLIX
Nr IB/05/2013.
Powierzchnia ścian nieocieplonych powinna być: nośna,
równa, sucha, oczyszczona z powłok antyadhezyjnych takich
jak: kurz, tłuszcz, pyły, bitumy, glony i innych substancji
zmniejszających przyczepność. Słabe i odspojone tynki oraz
stare powłoki malarskie należy usunąć. Podłoże chłonne (w
szczególności z gazobetonu) zagruntować preparatem
gruntującym BOLIX N. Małe nierówności podłoża wyrównać
zaprawą klejącą do zatapiania siatki BOLIX BETA lub szpachlą
cementową BOLIX SPN (podłoża betonowe). Większe
nierówności i ubytki wyrównać zaprawą BOLIX W.

ZASTOSOWANIE:
Nałożyć równomiernie i jednokrotnie za pomocą pędzla
ławkowca lub wałka malarskiego. Tynk nałożyć po
wyschnięciu podkładu tynkarskiego.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:
 Nie stosować na powierzchniach narażonych na
długotrwałe oddziaływanie wody, zalegającego śniegu oraz
podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem
kapilarnym.
 Przed przystąpieniem do prac, wszystkie elementy
pozostające w zasięgu robót, a nie przeznaczone do
gruntowania odpowiednio osłonić i zabezpieczyć.
 Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne
należy sezonować minimum 28 dni.
 Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do gruntowania
uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża
i możliwości wykonawcze.
 Przed gruntowaniem podłoża mineralne pokryte dobrze
związaną powłoką malarską należy przeszlifować grubym
papierem ściernym, a następnie obnieść szczotką
i dokładnie odkurzyć.
 Warstwę zbrojoną gruntować po wyschnięciu zaprawy
klejącej do wykonywania warstwy zbrojonej.
 Stosować podkład tynkarski w kolorze zbieżnym z barwą
wyprawy tynkarskiej.
 W czasie nakładania i wysychania podkładu tynkarskiego,
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 podkładu tynkarskiego.
 Po zakończeniu prac, narzędzia i ręce należy umyć bieżącą
wodą, pamiętając że po wyschnięciu produktu czyszczenie
jest utrudnione.
 Napoczęte opakowanie produktu należy dokładnie
zamknąć,
a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym
czasie.

KARTA TECHNICZNA
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego
kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:
 Pędzel ławkowiec lub wałek malarski

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 +10°C do +25°C
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania
i wiązania:
do 65%
Gęstość objętościowa:
ok. 1,35 kg/dm3
Barwa:
Biała lub zbieżna z paletą barw tynku BOLIX PHI
Czas wysychania:
min. 24h
Zawartość LZO:
Limit zawartości LZO (kat.: A/g/FW) – 30g/l (2010r.)
Produkt zawiera max. 15 g/l LZO (VOC).
Opakowania:
5kg, 25 kg
Ilość opakowań na palecie i waga netto produktu:
5kg: 80 / ok. 400 kg
25kg: 24 / ok. 600 kg
Okres przydatności do stosowania:
12 miesięcy – data ważności podana na opakowaniu

data aktualizacji 02.02.2017

OFEROWANE SYSTEMY 10 LAT GWARANCJI:
SYSTEM
SILIKONOWY

SYSTEM
KRZEMIANOWY

SYSTEM
MINERALNY

KLEJ DO
BOLIX ALFA
BOLIX ALFA
BOLIX ALFA
STYROPIANU
SIATKA
BOLIX
BOLIX
BOLIX LAMBDA
ZBROJĄCA
LAMBDA
LAMBDA
KLEJ
BOLIX BETA
BOLIX BETA
BOLIX BETA
UNIWERSALNY
PODKŁAD
BOLIX
BOLIX
BOLIX EPSILON
TYNKARSKI
OMIKRON
OMEGA
WYPRAWA
BOLIX SIGMA
BOLIX PHI
BOLIX DELTA
TYNKARSKA
PREPARAT
X
X
BOLIX PI
GRUNTUJĄCY
FARBA
BOLIX
X
X
ELEWACYJNA
GAMMA
System 10 lat gwarancji obejmuje specjalnie zaprojektowane
i przetestowane systemy ociepleń BOLIX objęte Aprobatą Techniczną.
Ocieplenia oprócz wysokiej trwałości popartej badaniami, posiadają
unikalne cechy i właściwości dotyczące podwyższonych odporności na
działanie czynników atmosferycznych i środowiskowych w tym
promieniowania słonecznego, porastanie przez glony i grzyby, powstawania
zabrudzeń, działania wody i mrozu. Takie parametry pozwalają na uzyskanie
estetycznej i funkcjonalnej elewacji zapewniającej oszczędność energii
grzewczej przez lata. Warunki uzyskania gwarancji znajdują się w karcie
gwarancyjnej dostępnej u autoryzowanych Dystrybutorów produktów
BOLIX.

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
ok. 0,25 ÷ 0,35 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:
Szkło wodne, wypełniacze mineralne, mączka kwarcowa oraz
środki modyfikujące.

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.

