
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

wrażenie trójwymiarowości. Stanowi doskonałą dekorację stylowych wnętrz, a dzięki szerokiej gamie

kolorystycznej może z powodzeniem być wykorzystywany przez architektów, projektantów i wykonawców

▪ Zmywalność powłoki;

▪ Łatwość aplikacji i pielęgnacji;

1 warstwa farby podkładowej

▪ 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.

▪ Dobre krycie;

▪ Ciekawy, unikatowy wygląd powłoki.

▪ Maskuje drobne niedoskonałości podłoża;

▪ Efekt trójwymiarowości;

1l/8-10m²

0,6kg/m²

0,02l/m²
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Mineral Stucco to masa akrylowa imitująca naturalny włoski marmur. To oryginalny tynk dekoracyjny

do aranżacji wnętrz nowoczesnych. Przeznaczenie: pomieszczenia prywatne np. salony, pokoje, korytarze.

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

tynk cementowo-wapienny, płyta GK);

zapewniający idealnie gładkie, lustrzane wykończenie. Ściany po nałożeniu tej dekoracji sprawiają

SYSTEM DEKORACYJNY MINERAL STUCCO
Masa akrylowa imitująca włoski marmur

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.

MINERAL PRIM*

2 warstwy barwionej masy akrylowejMINERAL STUCCO

1 warstwa wosku zabezpieczającegoWOSK

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

1kgMINERAL STUCCO

1lWOSK



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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SYSTEM DEKORACYJNY MINERAL STUCCO
Masa akrylowa imitująca włoski marmur

1. Na przygotowaną wcześniej odpowiednio zagruntowaną ścianę nanieść farbę gruntującą  Mineral Prim.

2. Po wyschnięciu farby gruntującej nałożyć Stucco przy pomocy pacy typu INOX, stosując ruchy krótkie 

Farbę należy nakładać wałkiem ze średnim włosiem.

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

i krzyżujące się, jednocześnie starając się ściągać nadmiar produktu w celu uzyskania maksymalnie gładkiej

powierzchni. Po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy przystępujemy do nałożenia kolejnej warstwy

3. Po całkowitym wyschnięciu Mineral Stucco nakładamy wosk pacą ze stali nierdzewnej na całej powierzchni.

Kiedy powłoka jest już sucha w dotyku, należy przystąpić do jej polerowania np. za pomocą miękkiej

Postępujemy analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.

miękkiej ściereczki, nadając produktowi ostateczny efekt dekoracyjny.


