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Rozwiązanie systemowe KRAUTOL

Projekt 2
Odrywające się wierzchnie warstwy tynku na 
fasadach
Długotrwały piękny wygląd i utrzymanie wartości zależą przede 
wszystkim od fasady. Ważne jest przy tym także terminowe 
usuwanie ewentualnych uszkodzeń. Takie szkody mogą wystąpić, 
kiedy tynk wierzchni odrywa się z powodu wnikania wilgoci do 
zaprawy, występowania drobnych pęknięć lub niedostatecznej siły 
związania z podłożem.
Wskazówka: w przypadku dodatkowego zaatakowania przez 
glony i grzyby oprócz usunięcia wierzchniej warstwy tynku i 
nałożenia nowej konieczne jest także usunięcie glonów i grzybów. 
Patrz projekt fasady KRAUTOL 01 na stronie www.krautol.de/
fassadenprojekte.
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Odsłonięte podłoże fasady zagruntować środkiem WP-QUARZ. 
Wysokiej jakości grunt pod tynk zapewnia optymalne wiązanie i 
równomierne schnięcie kolejnej warstwy tynku. Po gruntowaniu 
ponownie pozostawić do dokładnego wyschnięcia.

Przygotowanie, czyszczenie, gruntowanie
Usunąć luźny lub słabo związany stary tynk za pomocą młotka, 
szczotki drucianej lub szpachli. Oczyścić fasadę myjką ciśnieniową 
oraz dokładnie usunąć wszelkie ewentualne zabrudzenia. Po 
oczyszczeniu fasady odczekać na jej dokładne wyschnięcie – 1-3 dni, 
zależnie od warunków atmosferycznych.

Odrywające się wierzchnie warstwy tynku na fasadach

W trakcie stosowania zalecanych produktów należy przestrzegać naszych szczegółowych instrukcji dotyczących 
produktu, obróbki i bezpieczeństwa, podanych na opakowaniach produktów i w naszych kartach danych technicznych 
(dostępnych w naszej witrynie internetowej www.krautol.de). 
Nasze propozycje są standardowymi rozwiązaniami do różnych zastosowań. Odwołujemy się w nich do naszego bogatego 
doświadczenia w produkcji farb. W przypadku szczególnych warunków w obiekcie zalecamy zamówienie specjalistycznego doradztwa.

Paca ze stali szlachetnej; kielnia z tworzywa sztucznego; 
pędzel do gruntowania; tekstylny wałek do fasad  
z długim włosiem.

Tynkowanie i strukturyzacja
W celu zapewnienia optymalnej ochrony zaciągnąć DROPAN 
PLUS SILICONHARZPUTZ pacą na grubość ziarna, a następnie 
strukturyzować kielnią z tworzywa sztucznego. Zawsze nakładać 
tynk techniką mokro na mokro. Odczekać co najmniej 3 dni na  
wyschnięcie warstwy tynku.

Farba podkładowa i wierzchnia 
Aby uniknąć różnic kolorystycznych, należy na koniec na 
nowo pomalować fasadę. W tym celu należy zagruntować całą 
powierzchnię fasady środkiem TIEFGRUND PLUS. Wysokiej jakości 
grunt wzmacnia podłoże i zapewnia równomierną chłonność Po 
gruntowaniu odczekać na dokładne wyschnięcie fasady.

Zagruntować fasadę środkiem ULTRA MAXX COMPLETE (rozcieńczonym 
maksymalnie z 10 % wody). Rozcieńczenie powłoki zapewnia 
dobrą wnikalność, a w efekcie także dobrą przyczepność warstwy 
końcowej. Odczekać na wyschnięcie powłoki gruntującej. Następnie 
zastosować nierozcieńczony środek ULTRA MAXX COMPLETE .
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