
GRIGIO 
Mineralny tynk z efektem dekoracyjnym betonu
karta technologiczna GRIGIO  2015

CHARAKTERYSTYKA
Tynk  mineralny  GRIGIO  jest  cienkowarstwowym
materiałem  dekoracyjnym  dającym  efekt  zbliżony  do
betonowej  ściany.  GRIGIO  doskonale  nadaje  się  do
industrialnej  aranżacji  wnętrz  zastępując  płyty
elewacyjne z betonu architektonicznego, lub uzupełniając
je  w  miejscach,  gdzie  wykonanie  z  detali
prefabrykowanych  jest  utrudnione  lub  zbyt  kosztowne.
Można  stosować  do  wyprawy  ścian  i  sufitów
otynkowanych, betonowych lub z płyt karton-gipsowych.
GRIGIO  pozwala  na  wykonanie  dowolnej  struktury
„betonowej” zarówno gładkiej, porowatej lub tzw. raków
za  pomocą  odpowiednich  narzędzi  i  technik
aplikacyjnych.
GRIGIO jest tynkiem paroprzepuszczalnym i pozwala na
„oddychanie” ścian. Tynk jest odporny na wilgoć oraz na
pojawianie się pleśni i glonów. 

WŁAŚCIWOŚCI
Tynk dekoracyjny GRIGIO posiada właściwości

 wysoka przyczepność do powierzchni
 łatwy w obróbce i nakładaniu
 jest paroprzepuszczalny
 pozwala na tworzenie struktur i stemplowania
 umożliwia położenie warstw farby
 odporny na zanieczyszczenia biologiczne
 odporny na wilgoć

ZAKRES STOSOWANIA
Tynk mineralny GRIGIO stosuje się zarówno wewnątrz jak
i  na  zewnątrz  budynków.  Ze  względu  na  właściwości
przciwwilgociowe może być aranżowany w łazienkach i
kuchniach  (po  impregnacji),  a  także  jako  dekoracja
kominków  i  elementów  ścian  znajdujących  się
bezpośrednio przy kuchenkach domowych.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA / NANOSZENIA
Przygotowanie do pracy.
Do  suchej  mieszanki  znajdującej  się  w  opakowaniu
dodać czystej wody do uzyskania właściwej konsystencji
preferowanej przez wykonawcę. Ilość wody waha się od
1,4  –  1,6  kg  na  opakowanie.  Następnie  całość  przed
użyciem  należy   dokładnie  wymieszać  mieszadłem
mechanicznym do uzyskania jednorodnej masy.
 
Przygotowanie ścian
Powierzchnia na którą nakładany jest tynk powinna być
oczyszczona ze starych farb, wolna od brudu i spękań.
Nierówności  należy wyrównać zaprawą klejącą  PC-MW.
Niezbędne  jest  zagruntowanie  ścian  preparatem
gruntującym  RG.  Zagruntowanie  zapewnia  właściwe
przygotowanie  podłoża,  równomierność  wysychania,
wzmocnienie  wiązania,  a  w  przypadku  kolorowych
zabrudzeń  zabezpiecza  przed  efektem  prześwitywania

podłoża  przy  zacieraniu  struktury.  Czas  schnięcia
gruntu RG to ok. 12 godzin.

Nanoszenie i ostateczne wykończenie
Tynk  należy  nanosić  za  pomocą   pacy  ze  stali
nierdzewnej  na  grubość  ziarna  fakturującego.
Nierówności  i  zgrubienia  należy  zniwelować  pacą
wenecką.  Przy  pomocy  innych  narzędzi  i  grubszej
warstwy GRIGIO możemy kształtować dowolny wzór i
rysunek używając np. pacy ząbkowej, twardej gąbki,
szpachelki, szczotki, wałka itp.
Ostateczną strukturę nadaje się za pomocą blichówki

Po  wyschnięciu  i  odkurzeniu  powierzchnię  można
należy zaimpregnować.

ZALECENIA
W przypadku potrzeby zastosowania materiału w innych
celach niż opisano zalecamy konsultację z Technologiem
Itbud sp.z o.o.

ZUŻYCIE
Od 2 do 6 kg/m2 w zależności od ilości warstw, wzoru i
struktury.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Opakowanie: wiaderko PP  15kg

DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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