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OPIS I ZASTOSOWANIE 

Europutz  Tynk silikonowy jest gotową do użycia masą tynkarską, 

przeznaczoną do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, 

na typowych podłożach budowlanych, w szczególności na: systemy 

izolacji zbrojonych siatką z włókna szklanego i pokrytych 

przeznaczonymi do tego celu klejami, tynki cementowe i 

cementowo-wapienne, tynki gipsowe, odpowiednio przygotowane 

płyty gipsowo-kartonowe i płyty OSB. Tynk charakteryzuje się 

wysoką paro przepuszczalnością (umożliwia tzw. „oddychanie 

ściany”) oraz niską absorpcją wody dzięki zastosowaniu w procesie 

produkcji najwyższej jakości żywicy silikonowej i środka 

hydrofobowego. Odpowiednie skomponowanie tych składników w 

połączeniu z wysokiej jakości organicznym spoiwem dodatkowym, 

pozwala na uzyskanie bardzo dobrej przyczepności tynku do 

wszelkich podłoży budowlanych. Optymalnie dobrany czas otwarty 

ułatwia znacznie aplikację i proces obróbki produktu. Ponadto 

EUROPUTZ Tynk Silikonowy, dzięki zastosowaniu włókien 

organicznych, odporny jest na duże naprężenia związane ze 

zmianami temperatury i warunków wilgotnościowych elewacji i 

otoczenia. Gotowa i wyschnięta wyprawa odporna jest na porastanie 

przez grzyby, pleśnie i algi. 

Tynk produkowany jest w kolorze białym ,w kolorach wg wzornika 

EUROPUZ Tablica COLOR 200 oraz, na życzenie klienta,  w innych 

wybranych kolorach. Standardowe odmiany: Baranek 1,0 mm, 

Baranek 1,5 mm, Baranek 2,0 mm,.  

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Przygotowanie podłoża.  

Podłoże musi być suche, równe, spójne, o odpowiedniej 

wytrzymałości, wolne od zabrudzeń, pyłów, tłuszczu i innych 

substancji o charakterze antyadhezyjnym a także wolne od infekcji 

biologicznych. Tynkowania nie można wykonywać na podłożach 

spękanych oraz na podłożach, na których występuje odspajanie 

materiału ściennego. W takim przypadku konieczne jest usunięcie 

luźnych fragmentów podłoża i naprawienie go materiałami 

właściwymi dla jego struktury. W przypadku wystąpienia infekcji 

biologicznej lub zawilgocenia podłoża, należy usunąć ich przyczyny i 

skutki..Silnie chłonne lub słabe podłoża należy zaimpregnować 

preparatem EUROPUTZ Impregnat wg. wskazówek podanych na 

opakowaniu produktu.  

Przed rozpoczęciem tynkowania wszelkie powierzchnie , na których 

nie będą prowadzone prace tynkarskie należy zabezpieczyć przed 

zabrudzeniem ( grunt i tynk po wyschnięciu możliwy jest do 

usunięcia tylko w sposób mechaniczny, co może doprowadzić do 

zniszczenia zabrudzonych powierzchni, świeże zabrudzenia można 

usuwać ciepłą wodą z mydłem). Przygotowane podłoże należy 

jednokrotnie pokryć preparatem EUROPUTZ GRUNT Uniwersalny w 

kolorze zbliżonym do koloru tynku 

 

Wykonanie wyprawy. 

 

Nowe podłoża mineralne (beton, tynk cementowy lub cementowo- 

wapienny) należy pokrywać po całkowitym wyschnięciu, nie 

wcześniej jednak niż po 4 tygodniach od ich wykonania.  Na 

systemach izolacji z siatką i klejem prace z użyciem tynku należy 

wykonać nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż po 3 

miesiącach od nałożenia ostatniej warstwy kleju. Tynkowanie można 

rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu, jednak nie wcześniej 

niż po 24 godzinach od jego nałożenia.  

Tynk należy nakładać na ścianę (lub inną powierzchnię) na grubość 

ziarna fakturującego za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub 

agregatu natryskowego. Po nałożeniu, gdy materiał przestaje się już 

kleić do narzędzia, przy pomocy pacy plastikowej należy nadać 

wyprawie żądaną strukturę baranka. 

Prace tynkarskie należy wykonywać techniką „mokre na mokre”, w 

związku z czym konieczne jest takie  zaplanowanie prac  z 

podziałem na obszary technologiczne i zapewnienie takiej ilości 

pracowników, które pozwoli na płynne wykonanie wyprawy i 

uniknięcie powstawania zgrubień na łączeniach poszczególnych jej 

fragmentów.  Dla uzyskania satysfakcjonującego efektu końcowego 

należy również uwzględnić warunki atmosferyczne panujące w 

czasie prowadzenia praz z użyciem produktu, dlatego zalecane jest  

wykorzystanie osłon  chroniących wyprawę przed ich niekorzystnym 

wpływem (deszcz, zbyt silne nasłonecznienie, wiatr), do momentu jej 

całkowitego wyschnięcia. Ponadto należy przestrzegać podanego 

dalej reżimu temperaturowego przy prowadzeniu prac i w czasie 

wysychania tynku.  Na pokrycie jednej płaszczyzny konstrukcyjnej 

obiektu budowlanego należy użyć wyłącznie tynk z jednej partii 

produkcyjnej. 

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe wytyczne 

do stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku 

wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

odpowiednimi normami i przepisami BHP. 

Producent  nie ma wpływu na niewłaściwe użycie wyrobu i nie 

ponosi odpowiedzialności za zastosowanie go niezgodnie z 

przeznaczeniem. 

 

Uwaga. 

Produkt oparty jest na kruszywach naturalnych. Mogą wystąpić 

niewielkie różnice koloru w stosunku do prezentowanych we 

wzorniku oraz pomiędzy poszczególnymi partiami 

produkcyjnymi wyrobu. Przed nałożeniem tynku na ścianę 

należy sprawdzić jego kolor i strukturę (najlepiej na małej 

powierzchni). Reklamacje po nałożeniu całego produktu na 

ścianę mogą nie być uwzględnione. 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY. 

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Przy 

wykonywaniu prac tynkarskich należy używać standardowej odzieży 

ochronnej oraz okularów ochronnych. W przypadku kontaktu 

produktu ze skórą lub z oczami, należy przemyć zabrudzone miejsce 

wodą z mydłem.  W przypadku spożycia wypłukać usta oraz popić 

dużą ilością wody (ok. 0,5l.) W przypadku wystąpienia reakcji 

alergicznej organizmu lub utrzymywania się zaburzeń widzenia 

spowodowanych zabrudzeniem skóry lub oczu, należy zasięgnąć 

porady lekarza. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa 

stosowania produktu znajdują się w karcie charakterystyki  

dostępnej u producenta. 

 

Przechowywanie i transport. 

EUROPUTZ Tynk Silikonowy należy transportować i przechowywać 

w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od 

+5
o
C do + 25

o
C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim 

nasłonecznieniem. 

Składowanie na paletach - maksymalnie 4 warstwy. Nie składować 

palet jedna na drugiej. 

P102 Chronić przed dziećmi 

Okres gwarancji produktu przechowywanego w oryginalnych, 

nieotwieranych opakowaniach wynosi 1 rok od daty produkcji (numer 

partii podany na opakowaniu). 
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Dane techniczne: 

Parametr Wartość 

Wydajność : 

Baranek 1,0 mm 

Baranek 1,5 mm 

Baranek 2,0 mm 

 

1,5-2 kg/m
2 

2-2,5 kg/m
2 

3-3,5 kg/m
2 

Gęstość objętościowa Ok. 1,65 g/cm
3 

Rozpuszczalnik woda 

Ilość warstw 1 

Zalecana temperatura pracy i schnięcia Od +5 do +25
o
C 

Czas otwarty( zależny od warunków 

atmosferycznych) 
15-40 min. 

Konsystencja (metoda stożka) 10 ±0,5 cm 

Przyczepność do podłoża ≥0,8 MPa 

Absorpcja wody po 24h ,W 0,25±0,03 kg/(m
2
xh

0,5
) 

Współczynnik przepuszczalności pary 
wodnej, Sd 

Dyfuzja:  

 
38,5±15 g/m

2
*d 

0,53 m 

 

Dolna wartość czasu otwartego  odnosi się do temp. ok. 25
o
C i 

wilgotności względnej powietrza ok. 60%. 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Kod produktu: EP/TS 

Kody EAN: 

Odmiana EAN 

Baranek 1,0 mm 5906736600291 

Baranek 1,5 mm 5906736601922 

Baranek 2,0 mm 5906736601588 

 


