
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

0,5 kg/m²

6-8m²/l na warstwę

(klatki, korytarze). Pierwsza warstwa, tzw. efekt baranka, zabarwiona lub biała, nadaje charakterystyczny 

wygląd produktu, niweluje niewielkie niedoskonałości podłoża, a dzięki elastycznej strukturze jest odporna 

wielokolorowym płatkom lub brokatowi, dodatkowo nadaje mu efekt dekoracyjny.

0,9l; 2,25l; 10l

MINERAL PRIM* 1 warstwa farby podkładowej białej lub zabarwionej

DUNE 1 gruba warstwa strukturalnej farby akrylowej DUNE

ŻEL AKRYLOWY 1 warstwa żelu akrylowego z dodatkiem płatków (lub brokatu)

▪ Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne;

▪ Łatwość aplikacji i pielęgnacji;

▪ 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.

MINERAL PRIM 1l; 2,5l, 5l; 10l

6kg; 12kg; 20kgDUNE

ŻEL AKRYLOWY

▪ Maskuje drobne niedoskonałości podłoża;

▪ Odporność na szorowanie na mokro;

8-10 m²/l na warstwę
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Specjalistyczny system dekoracyjny przeznaczony do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, 

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

tynk cementowo-wapienny, płyta GK);

takich jak szkoły, urzędy, klatki schodowe, obiekty sportowe, jak również do pomieszczeń prywatnych

SYSTEM DEKORACYJNY DUNE
Strukturalna powłoka dekoracyjna z płatkami lub brokatem

na mikropęknięcia. Druga warstwa – specjalny żel – zabezpiecza system, a dzięki dodanym do niego 

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.



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
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KARTA TECHNICZNA                                                                                                                      Data edycji: 11/01/2021

SYSTEM DEKORACYJNY DUNE
Strukturalna powłoka dekoracyjna z płatkami lub brokatem

1. Podłoże należy zagruntować farbą MINERAL PRIM.

2. Po wyschnięciu warstwy podkładowej nałożyć grubą i regularną warstwę farby akrylowej DUNE, 

W narożnikach ścian używać pędzla.

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

wykorzystując w tym celu wałek z długim włosiem. Następnie używając wałka o strukturze plastra miodu

ruchami z góry do dołu uzyskać efekt baranka. Pozostawić do wyschnięcia na około 24h.

3. W zależności od wybranego efektu (opakowanie żelu dostarczane jest wraz z odpowiednią ilością płatków

lub brokatu), należy wymieszać dodatki z żelem akrylowym do uzyskania jednolitej mieszaniny.

Następnie odsączonym na kratce malarskiej wałkiem nanosić żel na ścianę ruchem krzyżowym, w celu

ujednolicenia warstwy i równomiernego rozprowadzenia dodatków na powierzchni. 
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