KARTA TECHNICZNA

Tynk
Akrylowy Solid
•
•
•

elastyczny
hamuje rozwój glonów i grzybów
łatwy w aplikacji

PRODUKT
Feidal Tynk Akrylowy Solid przeznaczony jest do zastosowania na elewacjach budynków w systemie
ociepleń Feidal ThremoTop. Produkt zabezpieczony jest preparatami biobójczymi, hamującymi rozwój
glonów i grzybów. Dostępny w kolorze białym lub wg palety barw Feidal.
ZASTOSOWANIE
Produkt przeznaczony jest do zastosowania w systemie ociepleń Feidal ThermoTop oraz na stabilnych
i nośnych powierzchniach ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych budynków. Może być stosowany
zarówno na nowych, wysezonowanych podłożach mineralnych jak i na ścianach pokrytych farbami
dyspersyjnymi. Przed zastosowaniem tynku, powierzchnię należy przygotować, aplikując Feidal Grunt
Podtyynkowy GT.
ZUŻYCIE
Ziarno / Zużycie:
1,5 mm około 2,3 kg/m2
2,0 mm około 2,7 kg/m2
3,0 mm około 3,5 kg/m2
OBRÓBKA
Produkt przed nakładaniem na ścianę należy wymieszać. Nie należy go rozcieńczać. Tynk należy nakładać
na ścianę na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. W celu uzyskania właściwej struktury powierzchnię
tynku należy zacierać pacą z tworzywa sztucznego ruchami kolistymi w jednym kierunku. Bezpośrednio po
nałożeniu narzędzia umyć wodą.
WYSYCHANIE
Produkt należy nakładać w temperaturze od +5°C do +25°C i wilgotności powietrza do 75%. Produktu nie
nakładać w trakcie opadu deszczu. Powierzchnię tynku należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem
(przy zbyt silnym wietrze lub dużym nasłonecznieniu). Nowo nałożoną masę tynkarską należy chronić przed
opadami atmosferycznymi, aż do całkowitego utwardzenia. Przy temperaturze ok. +20°C i wilgotności
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powietrza ok. 65% czas całkowitego wysychania wynosi ok. 24 godzin. Większa wilgotność i niższa
temperatura wydłużają czas schnięcia. Pomieszczenia zamknięte po otynkowaniu należy wietrzyć aż do
zaniku charakterystycznego zapachu.
Uwaga! W przypadku barwienia tynku należy zwrócić uwagę na zgodność barwy z wzorcem oraz zgodność
barwy we wszystkich opakowaniach.
PRZECHOWANIE
Czas przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Produkt należy chronić przed przemrożeniem i przegrzaniem. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, na
paletach, w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Maksymalny czas
składowania: 24 miesiące w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C.
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