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Czyszczenie fasady
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CZYSZCZENIE FASADY

Nieruchomości mają dziś większą wartość niż kiedykolwiek.
Tym ważniejsze jest ich prawidłowe utrzymanie. A wszystko
zaczyna się od fasady. To wizytówka domu, która musi
zawsze dobrze wyglądać i dlatego konieczne jest optymalne
zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi w każdej
porze roku. Tynki KRAUTOL zapewniają domowi niezawodną
ochronę i estetyczny wygląd.
W ofercie mamy odpowiednie tynki do wszelkich wymogów.
A to wszystko w profesjonalnej jakości DAW!
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Czyszczenie fasady
Sprawdzić i zagruntować podłoże

Najpierw sprawdzić fasadę przygotowaną przy użyciu
obrzutki. Wcześniej wykonana obrzutka musi być równa,
silnie wiążąca, wytrzymała i wolna od uszkodzeń na całej
powierzchni. Usunąć i naprawić luźne miejsca. 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.
Zagruntować obrzutkę przy użyciu środka WP-QUARZ.
Wysokiej jakości grunt pod tynk zapewnia optymalne
wiązanie i równomierne schnięcie kolejnej warstwy tynku.
Po gruntowaniu ponownie pozostawić do dokładnego
wyschnięcia.

Dla zapewnienia optymalnej ochrony zaciągnąć DROPAN
PLUS SILICONHARZPUTZ pacą na grubość ziarna.

Strukturyzacja

Następnym krokiem jest strukturyzacja przy użyciu
kielni z tworzywa sztucznego. Zawsze nakładać tynk
techniką mokro na mokro. Odczekać co najmniej 3 dni na
wyschnięcie warstwy tynku.

WSKAZÓWKA

Nie pracować przy silnym nasłonecznieniu ani na rozgrzanych powierzchniach podłoża, aby
szybkie schnięcie nie prowadziło do powstawania pęknięć.

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.
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Paca ze stali szlachetnej; kielnia z tworzywa sztucznego; wałek
tekstylny do fasad z długim włosiem (do kolejnej warstwy farby).

Dodatkowe informacje i projekty można znaleźć tutaj!

Tynkowanie

