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Tynkowanie podłoży mineralnych

Do podłoży mineralnych odpowiednie są tynki silikonowe. Sylifikacja
z podłożem zapewnia maksymalnie wytrzymałe połączenie. KRAUTOL
MINAPUR SILIKATPUTZ to naturalna, równomierna i bezpieczna ochrona. Tak
wykonany tynk cechuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne oraz
naturalną ochroną przed glonami i grzybami.
Wszystko to sprawia, że środek KRAUTOL MINAPUR SILIKATPUTZ jest szczególnie
chętnie stosowany przez szanujących środowisko inwestorów i budowlańców.
„Bio-Trend” zdecydowanie zyskuje na znaczeniu także w branży materiałów
budowlanych!
Wskazówka: środek KRAUTOL MINAPUR SILIKATPUTZ nadaje się także do
stosowania w pomieszczeniach. Jego duża przepuszczalność dla pary wodnej
poprawia klimat we wnętrzu.

Rozwiązanie systemowe KRAUTOL
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Tynkowanie podłoży mineralnych
Przygotowanie, czyszczenie, gruntowanie

Najpierw sprawdzić fasadę przygotowaną przy użyciu obrzutki.
Wcześniej wykonana obrzutka musi być równa, silnie wiążąca,
wytrzymała i wolna od uszkodzeń na całej powierzchni. Należy
usunąć 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.
Powłoki silikonowe wykazują stosunkowo silną reakcję na podłożach
o zróżnicowanej chłonności. Z tego względu należy zagruntować
fasadę środkiem WP-QUARZ. Wysokiej jakości grunt wzmacnia
podłoże i zapewnia równomierną chłonność. Po gruntowaniu
ponownie pozostawić do dokładnego wyschnięcia.

Tynkowanie i strukturyzacja

WSKAZÓWKA

Nakładanie i suszenie tynków silikonowych należy wykonywać w temperaturze
nie niższej niż 8 stopni. W pewnych warunkach atmosferycznych jednokolorowe
tynki silikonowe mogą być nierównomiernie zabarwione po wyschnięciu.
Nie jest to wada technologiczna stanowiąca podstawę do reklamacji. Aby
uniknąć nierównomiernego zabarwienia, zalecamy nakładanie jednobarwnych
powierzchni tynku z dodatkiem SILIKAT FASSADENFARBE w odcieniu tynku.

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

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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Chronić skórę i oczy przed rozpryskami farby. Przestrzegać
wskazówek dotyczących stosowania osłon i odzieży ochronnej
określonych w karcie danych technicznych. Można je znaleźć
w witrynie www.krautol.de.

Dodatkowe informacje i projekty można znaleźć tutaj!

Dla zapewnienia jednorodności nakładania należy stosować
maksymalnie 2% domieszkę środka SILIKAT FIXATIV do tynku
silikonowego. Nakładać MINAPUR SILIKATPUTZ pacą, a następnie
strukturyzować kielnią z tworzywa sztucznego. Zawsze nakładać tynk
techniką mokro na mokro. Mogą także powstać nieestetyczne pęknięcia
przy wysychaniu. Odczekać co najmniej 3 dni na wyschnięcie warstwy
tynku. Malowanie środkiem SILIKAT FASSADENFARBE można wykonać
po ok. 6-8 dniach, a innymi produktami najwcześniej po 2 tygodniach.

