
PRZEZNACZENIE

PODŁOŻA

GŁÓWNE ZALETY

OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

ZALECENIA

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA
▪ Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.

▪ Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl

1kg; 3kg; 6kg; 12kgMINERAL PRIM GRANITE

5kg; 15kgBETON ARCHITEKTONICZNY

0,9l; 2,25lMINERAL LAZURE

MINERAL PRIM GRANITE*

2 warstwy masy imitującej surowy betonBETON ARCHITEKTONICZNY

1 warstwa matowego lakieru zabezpieczającegoMINERAL LAZURE
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Beton Architektoniczny to system imitujący surowy beton, nadający wnętrzu niepowtarzalny, industrialny

▪ Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zagruntowane (beton, gips i pochodne,

tynk cementowo-wapienny, płyta GK);

charakter. To produkt ekologiczny, paro przepuszczalny, w pełni zmywalny.

BETON ARCHITEKTONICZNY
Tynk imitujący surowy beton

1. PODKŁAD

2. DEKORACJA

3. WYKOŃCZENIE

System składa się z 3 produktów i tworzy bardzo mocną, zmywalną powłokę. 

▪ Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.

▪ Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.

▪ W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz

użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

▪ Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

▪ Bardzo dobre krycie;

▪ Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki.

▪ Maskuje drobne niedoskonałości podłoża;

▪ Produkt ekologiczny, paroprzepuszczalny;

0,2kg/m² na warstwę

1,6-2kg/m²

0,1l/m²

System stosowany do wykończenia ścian w pomieszczeniach mieszkalnych, a także obiektach użyteczności

publicznej. Jest doskonałą dekoracją do wykończenia kominków, kolumn, ja krównież całych ścian. 

▪ Zmywalność powłoki;

▪ Łatwość aplikacji i pielęgnacji;

1 warstwa farby podkładowej



REALIZACJA
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami 

i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU

MYCIE NARZĘDZI
WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

▪ Wilgotność względna poniżej 70%;

▪ Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;

▪ W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;

▪ Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;

▪ Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.

PONTECK SP. Z O.O.
ul. Chmielowskiego 56

37-500 Szówsko

tel: 0048 16 624 35 10

e-mail: biuro@ponteck.com.pl
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BETON ARCHITEKTONICZNY
Tynk imitujący surowy beton

1. Podłoże wcześniej oczyszczone należy zagruntować farbą piaskową MINERAL PRIM GRANITE.

2. Tynk nanosimy na grubość ziarna zgodnie z założonym kierunkiem wżerów, poziomymi pasami

▪ Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);

o szerokości około 50 cm, zaczynając od góry, a poszczególne pasy łączymy techniką „mokre na mokrym”.

Po wstępnym przeschnięciu powierzchnię dokładnie wygładzamy. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej

3. Beton architektoniczny impregnujemy stosując Mineral Lazure, najlepiej pędzlem, zgodnie 

z kierunkiem wzoru.

warstwy przystępujemy do nałożenia kolejnej warstwy. Postępujemy analogicznie jak w przypadku

pierwszej warstwy. Następnie wygładzamy całą powierzchnię i pozostawiamy do wyschnięcia na około 12 h.
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