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Tynk silikonowy HARD

Charakterystyka:
Tynk silikonowy  to wysokiej klasy  produkt odporny na niekorzystne oddziaływanie 
czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczony przed porostem 
glonów i grzybów. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na zabrudzenia, niską 
nasiąkliwością powierzchniową i bardzo dobrą paro przepuszczalnością. Jest odporny na 
alkalia, Produkowany jest w szerokiej palecie kolorów. Jest łatwym w nakładaniu i 
wyprowadzaniu wzoru . 
Zastosowanie:
Służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz 
budynków. Przeznaczony jest do stosowania w systemach dociepleń budynków na 
styropianie wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplenia  ścian zewnętrznych 
oraz na  podłoża mineralne jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton jak i na 
podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską.

Dane techniczne:
Zawartość części stałych: ok. 85% wag. ( w zależności od odcienia)
Gęstość:  ok. 1,8 g/cm3

Konsystencja robocza (określona stożkiem pomiarowym)   10 - 10,5 cm
Wyrób zgodny z normą PN-EN 15824:2017-7
Kolorystyka: biała + wzornik kolorów HARD, NCS, RAL
Faktura: baranek, kornik
Sposób użycia:
Przygotowanie podłoża:
Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone,
oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Ubytki i pęknięcia w podłożu 
uzupełnić, wyrównać powierzchnię ścian. Podłoże  chłonne należy  zagruntować 
preparatem gruntującym  GRUNTG-P. Przed nałożeniem tynku silikonowego należy 
zagruntować środkiem gruntującym pod tynki strukturalne HARD w kolorze zbieżnym z 
barwą  tynku silikonowego. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być 
gładkie i o jednolitej chłonności.
Sposób nanoszenia: paca metalowa z stali nierdzewnej i paca plastykowa, natrysk. 
Rozcieńczanie: Produkt przygotowany do użycia. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą, 
maksymalnie 1,5%
Warunki aplikacji: wszystkie powierzchnie muszą być suche, temperatura powietrza nie 
może być niższa niż +5oC i wyższa niż +25 oC , przy wilgotności względnej poniżej 60%.
Przygotowanie produktu: przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość 
opakowania należy dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym.  Mieszać do 
uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie jest  niewskazane ze względu na 
możliwość napowietrzenia masy tynkarskiej. Przed przystąpieniem do nakładania należy 
zaopatrzyć się dostateczną ilość tynku z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia 
ewentualnych różnic w odcieniach powłoki .                        



KARTA TECHNICZNA Tynki HARD
ul,Chełmska 201
41-403 Chełm Śląski
tel. +48 32 307 35 39
email: biuro@tynkihard.pl

Tynk silikonowy HARD

Bezpośrednio po wykonaniu prac malarskich narzędzia należy umyć wodą.
Nakładanie: Tynk silikonowy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu 
gładką pacą ze stali nierdzewnej. Pacą  ściągnąć nadmiar tynku na grubość  ziarna 
( zebrany materiał po przemieszaniu nadaje się do powtórnego użycia). Żądaną strukturę 
należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastyku. Zacierania 
powinno wykonywać się ruchami okrężnymi dla tynku baranek, ruchami pionowymi lub 
poziomymi dla typu kornik przy niewielkim nacisku na pacę. Temperatura podłoża i 
otoczenia podczas nakładania i wysychania tynku powinna się mieścić w zakresie od + 
5oC do + 25oC. W celu obniżenia temperatury ścian i uniknięcia przyśpieszonego 
wyschnięcia nakładanego tynku należy stosować odpowiednie osłony. Absolutnie 
niedopuszczalne jest wykonanie tynków przy wilgotności powietrza powyżej 65%, podczas
opadów atmosferycznych (deszcz] oraz w czasie silnych wiatrów. Warunki te należy 
utrzymać przynajmniej przez 48 godzin od nałożenia. Po wykonaniu tynku do momentu 
całkowitego wyschnięcia zaleca się stosować siatki lub folie ochronne w celu 
zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem lub deszczem. W tym okresie 
niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej + 5oC. Większa wilgotność powietrza w 
okresie jesienno-zimowym wydłuża czas schnięcia tynku. Niedostosowanie się do 
powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić do przebarwień 
tynku, w skrajnych przypadkach do obniżenia trwałości wyprawy i jej odspojeń. Zaleca się 
stosowanie na danej płaszczyźnie materiału z tej samej partii produkcyjnej.
Wybierając kolor tynku należy uwzględnić wskazówki zawarte na wzornikach koloru, 
dotyczące odporności koloru na promieniowanie UV. Kolory o współczynniku odbicia 
światła niższym niż 40% nie powinny być stosowane na całych powierzchniach ścian a 
jedynie jako dekoracyjne fragmenty elewacji.                                         

Zużycie :    w kg/m2                                                                                                       

Faktura Grubość ziarna w mm

1,0 1,5 2,0

Baranek 1,8 – 2,2 2,3 - 2,8 3,0 -3,5

Kornik 2,1 – 2,5 2,8 – 3,2

Czas schnięcia: W temperaturze 20oC przy wilgotności względnej powietrza 60%, tynk 
schnie min.  24 godziny. 
Wskazówki BHP i ppoż.: Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą  wiedzą 
techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W 
przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje 
dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska są dostępne w Karcie 
Charakterystyki produktu. 
Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta.
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Ochrona środowiska: Pozostałości po tynku nie usuwać do kanalizacji. Należy je 
przekazać firmom specjalistycznym posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu 
utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. 
Składowanie oraz transport: Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w 
opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. 
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5  oC do +25 oC. 
Chronić przed mrozem.
Opakowania: 25 kg
Okres przydatności do użycia: 18 miesięcy od daty produkcji przy oryginalnie 
zamkniętym opakowaniu.
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