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Kształtowanie tynku wewnętrznego
Tynki nadają charakterystyczną strukturę ścianom wewnętrznym i
fasadom. Dekoracyjne tynki wewnętrzne wyróżniają się przede wszystkim
różnorodnością kształtowania.
KRAUTOL EASY RAPID FEINPUTZ kształtowanie wnętrz jest szybkie i łatwe.
Następnie należy nałożyć wałkiem drobny tynk, który można bez problemu
dowolnie kształtować – za pomocą szczotki lub szpachli.
Wskazówka: w przypadku kolorowego kształtowania ścian środek
KRAUTOL EASY RAPID FEINPUTZ można barwić maszynowo. KRAUTOL
oferuje wiele różnych harmonizujących ze sobą odcieni barwnych.
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Sprawdzić i zagruntować podłoże

Powierzchnia musi być równa, wytrzymała,
niepiaszcząca i niekredująca. Usunąć powłoki o
małej wytrzymałości i nieprzylegające tapety.
Zagruntować ściany środkiem WP-UNI. Reguluje
on chłonność oraz gwarantuje optymalność
nakładania i efektu końcowego. Pozostawić do
wyschnięcia przez 12 godzin po nałożeniu.

Nakładanie wałkiem

Obficie nakładać wałkiem EASY RAPID FEINPUTZ
ruchem krzyżowym, pionowo i poziomo. Pracować
przy tym z góry na dół, nakładając pasma o
szerokości ok. 1 metra.

WSKAZÓWKA

Nowe wałki przeczesać, aby uniknąć wprowadzania kłaczków do tynku.
Wałki zwilżyć przed użyciem.
Wcześniej przetestować zaplanowaną strukturę: na przykład na 1 m2 powierzchni
próbnej.

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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Wałki o krótkim włosiu (tynk ekstradrobny), wałki o
średnim włosiu o wysokości 14-18 mm (tynk drobny);
do strukturyzacji: wałki, szczotki lub szpachle.

Dodatkowe informacje i projekty można znaleźć tutaj!

Kształtowanie

Na życzenie można wykonać indywidualne
kształtowanie, nakładając środek EASY RAPID
FEINPUTZ – obficie za pomocą wałka, szczotki lub
szpachli. Zawsze pracować mokro na mokro –
najlepiej we dwoje.

