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Wierzchnia warstwa tynku może się odrywać z powodu wnikania wilgoci do
muru, występowania drobnych pęknięć lub niedostateczną siłę wiązania z
podłożem. W przypadku dodatkowego zaatakowania przez glony i grzyby
oprócz usunięcia wierzchniej warstwy tynku i nałożenia nowej konieczne
jest także usunięcie glonów i grzybów.

Optymalne rozwiązanie systemowe KRAUTOL:

+
WP-QUARZ
Dobrze kryjący
grunt do tynku jako
środek wiążący

+ +
DROPAN PLUS
Tynk fasadowy
na bazie żywicy
krzemianowej
(ziarnistość 1,0 mm,
2,0 mm, 3,0 mm)

+
TIEFGRUND PLUS
Akryl-hydrozol do
wyrównującego
gruntowania fasad

ULTRA MAXX
COMPLETE
Kompletne
rozwiązanie 5 w 1
do fasad

ODRYWAJĄCE SIĘ WIERZCHNIE WARSTWY TYNKU

Projekt:
Odrywające się wierzchnie warstwy tynku

A tak się to robi:
W kilku krokach do optymalnego wyniku
Przygotowanie i czyszczenie
Usunąć luźny lub słabo związany stary tynk za pomocą szczotki
drucianej lub szpachli.
Oczyścić fasadę myjką ciśnieniową oraz dokładnie usunąć
wszelkie zabrudzenia lub zanieczyszczenia.
Po oczyszczeniu odczekać na dokładne wyschnięcie fasady,
aby zapewnić lepsze wnikanie stosowanej następnie warstwy
gruntującej.

Gruntowanie i tynkowanie
Odsłonięty tynk wierzchni fasady zagruntować środkiem
WP-QUARZ . Wysokiej jakości grunt pod tynk zapewnia
utworzenie szorstkiej powierzchni na podłożu, która pozwala
uzyskać optymalne wiązanie i równomierne schnięcie kolejnej
warstwy tynku. Po gruntowaniu odczekać na dokładne wyschnięcie fasady.
Otynkować fasady tynkiem fasadowym DROPAN PLUS o żądanej ziarnistości. Odczekać co najmniej 3 dni na wyschnięcie
warstwy tynku.

Kolejne projekty fasad
Wystarczy zeskanować kod QR smartfonem lub tabletem,
aby uzyskać dodatkowe informacje.

Ochrona fasad przy użyciu systemu
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Farba podkładowa i wierzchnia
Następnie zagruntować fasadę środkiem TIEFGRUND PLUS.
Wysokiej jakości grunt wzmacnia podłoże i zapewnia równomierną chłonność.
Zaleta: Farba fasadowa schnie równomiernie i dobrze się trzyma powierzchni, a jej zużycie się zmniejsza. Po gruntowaniu
ponownie pozostawić do dokładnego wyschnięcia.
Zagruntować fasadę środkiem ULTRA MAXX COMPLETE (rozcieńczonym maksymalnie z 10 % wody). Niska lepkość farby
zapewnia jej dobrą wnikalność, a przez to dobrą przyczepność
warstwy wierzchniej.
Odczekać na dobre wyschnięcie powłoki gruntującej. Następnie zastosować nierozcieńczoną farbę fasadową ULTRA MAXX
COMPLETE.

