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PRZEZNACZENIE 
 
 

 Tynk dekoracyjny jednowarstwowy o nowoczesnej recepturze, szczególnie łatwy w użyciu 
i pozwalający na szybkie wykonanie dekoracji w ciągu jednego dnia. Efekt delikatnej packi 
tynkarskiej zamglonej otrzymuje się przez jednoczesne nałożenie przy pomocy szpachelki 
dwóch odcieni produktu zgodnie z techniką mieszania świeżego ze świeżym. DIAPAZON 
umożliwia nadanie świetlistego i zmiennego wyglądu charakterystycznego dla TYNKÓW 
ANTYCZNYCH (imitujących piaskowiec), dostosowanych do charakteru architektonicznego 
wykończenia na drobne ziarno. Stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie twórców w 
zakresie dekoracji współczesnych i klasycznych. Posiada wysokie parametry techniczne 
umożliwiające jego zastosowanie zarówno w pomieszczeniach użyteczności publicznej jak i w 
pomieszczeniach mieszkalnych: korytarzach, pokojach dziennych, holach, sklepach, biurach, 
salach konferencyjnych, itp. 

PODŁOŻA  Wszelkie tradycyjne podłoża stosowane w budownictwie, odpowiednio przygotowane. 
Stare powłoki malarskie w dobrym stanie. 

PODSTAWOWE 
WŁAŚCIWOŚCI 

 
 

 * Różnorodne efekty dekoracyjne; 
* Łatwość i szybkość wykonania prac: uproszczone przygotowanie powierzchni, nakładanie 
  jednowarstwowe, maskowanie drobnych niedoskonałości podłoża 
* Pozwala łączyć najróżniejsze formy: kolumny, sklepienia, łuki, itp... 
* Produkt jednowarstwowy do jednoczesnego pokrycia tynkiem i uzyskania efekty dekoracyjnego 
* Umożliwia szybkie oddanie do użytku malowanych pomieszczeń 
* Dobra wytrzymałość na wilgoć, łatwy w utrzymaniu 
* Wysokie właściwości mechaniczne (uderzenia, ścieranie) 
* Klasyfikacja ogniowa (wg norm francuskich) M1 na podłożach M0 i M1 
* Produkt w roztworze wodnym: wygodny w nakładaniu, bezpieczny, łatwo usuwalny z narządzi,
  przyjazny dla środowiska 

DANE  
INDENTYFIKACYJNE  

 
Wygląd 

 
Gęstość 

Temperatura zapłonu 
Czas wysychania 

(20°C, 65% HR) 
 

Średnia wydajność 
Klasyfikacja  

AFNOR NF T36-005 

 Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie  
z normami zakładowymi. 
 
Gęsta masa lekko ziarnista na bazie wodno-akrylowej 
Produkt gotowy do użycia 
1,62 +/- 0,10 
Brak 
Suchy: po 8 godz. 
Druga warstwa: po 24 godzinach. 
Wilgoć oraz niskie temperatury wydłużają czas schnięcia 
+/- 0,6 kg/m2 na powierzchni gładkiej 
 
Rodzina I, klasa 7b2 (wg Klasyfikacji francuskiej) 

SPOSÓB UŻYCIA 
 
 

PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: 
 

 Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne 
z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. 
 
Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym i odpowiednio przygotowanym pod 
nałożenie produktu. 
W zależności od przypadku: 
* Fragmenty słabo przylegające oraz zabrudzenia należy usunąć przez odkurzenie, 
  szczotkowanie, wygładzanie, skrobanie, itp... 
* Tapety i inne powłoki ścienne należy zerwać stosując środek do odklejania tapet DECOLLE 
  PAPIERS PEINTS 
* W przypadku betonu należy usunąć pęcherzyki powietrza, zaszpachlować usterki 
  powierzchniowe, nałożyć masę szpachlową CILD na powierzchnie o określonej strukturze  
  (np. nakrapiane), dostosowując ją do stopnia wgłębień. Nakładać produkt bezpośrednio na 
  powierzchnię. 
* Elementy metalowe należy zabezpieczyć przy pomocy ZOLMETAL 
* Powierzchnie bez pokrycia lub pokryte starą przylegającą powłoką malarską (po zmatowieniu)
  pokryć SWEDAFIX GRANITE lub PROLOG jako ślepy podkład (w kolorze wykończenia) 
* Ponieważ najlepszy efekt dekoracyjny otrzymuje się nakładając produkt na powierzchnię 
  gładką, jej uzyskanie wymagać może wcześniejszego nałożenia masy szpachlowej CILD. 

  

Wew   

 

Tynk dekoracyjny do wnętrz, w postaci pasty 
Efekt delikatnej powłoki tynkarskiej 

imitującej piaskowiec 

DIAPAZON 
concerto décor 
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NAKŁADANIE PRODUKTU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: 
  
 

 
 

Mycie narzędzi 

* Zastosowanie ziarnistej warstwy podkładowej ułatwi nakładanie produktu. Stosować podkłady 
  SWEDAFIX, GRANITE lub PROLOG. 
 
DIAPAZON jest produktem dekoracyjnym dającym wykonawcy możliwość uzyskania 
różnorodnych efektów dekoracyjnych w zależności od sposobu nakładania, jego kreatywności  
i zastosowanej kombinacji odcieni. 
Wszelkie odmiany efektów dekoracyjnych uzyskujemy stosując się do następującej zasady: 
* Nakładać DIAPAZON przy pomocy szpachli ze stali nierdzewnej „otwartej”, dociskając produkt
  do wyczucia grubości ziarna (+/- 0,6 kg/m2 na powierzchnię gładką). Nie zostawiać zgrubień. 
  Efekt dekoracyjny o różnych odcieniach otrzymuje się przy zastosowaniu tzw. Techniki 
  mieszania świeżego ze świeżym. Polega ona na tym, że na szpachlę nakłada się „porcję” 
  każdego z odcieni składowych dekoracji i nakłada się je równocześnie tak, aby nie zaciągać 
  tynku. 
* Wyrównać załomy i pojedyncze punkty przy pomocy suchej szczotki służącej do nanoszenia 
  nowej powłoki. 
* Świeży tyk filcować wilgotną syntetyczną gąbką w celu zharmonizowania dekoracji 
  i uwydatnienia finezji ziarna tynku, paca TALOREX (lub gąbka „gospodarcza” typ 3M) 
* W celu otrzymania pożądanego efektu dekoracyjnego może być konieczne wykonanie kilku 
  prób. 
* Aby uzyskać jednolite ozdoby należy pracować kompleksowo na mniejszych powierzchniach, 
  starając się cały czas nakładać produkt w taki sam sposób. (2 osoby w przypadku dużych 
  powierzchni i / lub przy wysokich temperaturach otoczenia.) 
* Nie należy używać ponownie odpadów wcześniej zmieszanego tynku. 
 
Wodą, natychmiast po użyciu. 

 
KOLORY 

 

 Fabryczny wzornik specyficzny lub ZOLPACHROM (wspólna Baza Naturalna / Baza 1). Należy 
przestrzegać zaleceń dotyczących łączenia odcieni proponowanych we wzorniku (mieszanka 
50:50 każdego z 2 poszczególnych odcieni). 
Poszczególne odcienie z każdego opakowania same w sobie nadają końcowej barwy dekoracji. 

 
OPAKOWANIA 

 
* 1 kg - 5 kg - 20 kg 
* 2 odcienie są niezbędne do uzyskania proponowanych efektów dekoracyjnych 5 kg każdego  
  z odcieni wystarcza na ok. 16 m 2 

 
PRZECHOWYWANIE 

 24 miesiące w opakowaniu zamkniętym. 
Przechowywać chroniąc przed mrozem i temperaturami powyżej 350C. 

 
BEZPIECZEŃSTWO  

I HIGIENA PRACY 
 

  
Produkt wodorozcieńczalny 
Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji. 
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania. 
 
 
Karta Techniczna nr 2137 
Data wydania: Październik 1998 
Data zmian: Sierpień 2003 
Producent: ZOLPAN S.A. Francja 
 
Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi  
o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania 
dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża. 
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