DESKA
szlachetny tynk dekoracyjny
zbrojony włóknami
do tworzenia imitacji deski

NAJNOWSZE TRENDY
W DEKORACJACH
ŚCIENNYCH

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

szlachetny
tynk
dekoracyjny

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
imitacja deski przy użyciu form silikonowych
i poliuretanowych
możliwość tworzenia różnorodnych efektów
dekoracyjnych
dostępny w 12 kolorach

DESKA

Elewacja jest wizytówką każdego budynku. Coraz częściej stosuje się drewniane elementy
elewacyjne na całości lub fragmentach obiektów budowlanych co sprawia wrażenie charakte-

rystycznego ciepła. SZLACHETNY TYNK DEKORACYJNY DESKA marki SKAŁA jest alternatywnym rozwiązaniem dla
deski elewacyjnej, która z upływem czasu może ulec starzeniu i niszczeniu. DESKA to szlachetna, mineralna, sucha
mieszanka dekoracyjna na bazie spoiwa cementowego, naturalnych kruszyw i środków modyﬁkujących. Produkt pozwala
uzyskać imitację wyglądu naturalnego drewna oraz inne struktury, zależne od zastosowanego narzędzia i inwencji wykonawcy. Służy do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Produkt charakteryzuje się najwyższą jakością,
a także prostą i szybką technologią aplikacji. Głównym atutem jest odporność na warunki atmosferyczne oraz spełnione
normy budowlane. Szlachetny tynk dekoracyjny DESKA spełnia także wymagania dotyczace klasyﬁkacji ogniowej
(PN-NE 13501-1) co pozwala na wykorzystywanie nie tylko w przypadku małych, prywatnych inwestycji, lecz również na
dużych osiedlach, czy obiektach użyteczności publicznej.

W skład systemu imitacji deski marki SKAŁA wchodzą następujące produkty:
SKAŁA PODKŁAD GRUNTUJĄCY
SKAŁA SZLACHETNY TYNK DEKORACYJNY DESKA
Matryca do odciskania wzoru struktury naturalnej deski
SKAŁA ŚRODEK ANTYADHEZYJNY - środek pomocniczy zapobiegający
przywieraniu matrycy do świeżego tynku.
SKAŁA ALVARO – lakier ochronno-dekoracyjny przeznaczony
do wykończenia i uzyskania ﬁnalnego efektu deski.
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KLON

1 warstwa ALVARO 50
2 warstwa ALVARO 50 i 62

JESION

1 warstwa ALVARO 62
2 warstwa ALVARO 62 i 63

Przedstawione powyżej wzory kolorów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych, dlatego zachęcamy do
kontaktu z autoryzowanymi punktami sprzedaży, w których dostępne są próbniki każdego z kolorów.
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IMITACJA
DESKI
ELEWACYJNEJ
W PIĘCIU
KROKACH

GRUNTOWANIE
PODKŁAD GRUNTUJĄCY należy równomiernie nałożyć na powierzchnie za pomocą wałka lub
pędzla i pozostawić do wyschnięcia (tj. ok 6h). W razie konieczności gruntowanie można powtórzyć,
po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. Prace należy wykonywać w suchych warunkach,
przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C.

NAKŁADANIE TYNKU
TYNK DEKORACYJNY DESKA należy przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Po
zarobieniu z wodą tynk nadaje się do pracy przez ok. 1,5 do 2 godzin w zależności od temperatury
i wilgotności powietrza. Należy stosować materiał z jednej partii produkcyjnej. Prace należy
prowadzić na wyodrębnionej powierzchni, takiej która swobodnie pozwoli na odciśnięcie
matrycy w mokrym tynku. Odcięcia wykonywać przy użyciu taśmy samoprzylepnej. Taśmę
przykleić wzdłuż wyznaczonej na podłożu linii, nałożyć tynk i odbić matrycę. Następnie taśmę
oderwać wraz z resztkami świeżego tynku.

PRZYGOTOWANIE MATRYCY
Matrycę należy pokryć środkiem antyadhezyjnym, który zapobiega przywieraniu matrycy do
tynku i tym samym pozwala uzyskać idealne odbicie. Należy stosować SKAŁA ŚRODEK
ANTYADHEZYJNY wchodzący w skład systemu. Środek nakładać za pomocą pędzla
pozostawiając cienką warstwę na matrycy szczególnie w jej rogach i zagłębieniach. Za każdym
razem po odcisku oczyścić matrycę z resztek tynku i ponownie pokryć środkiem antyadhezyjnym.

ODBICIE MATRYCY
Zrolować matrycę. Jeden koniec przyłożyć do podłoża i rozwijać matrycę dociskając ją wałkiem
do powierzchni. Matrycę można również przyłożyć do podłoża rozwiniętą trzymając ją za krawędzie z dwóch stron, a następnie za pomocą odpowiedniego wałka lub dociskając plastikową pacą
odcisnąć wzór. Nie należy dociskać wałka ze zbyt wielką siłą by tynk nie był wyciskany spod
matrycy. Bezpośrednio po odciśnięciu wzoru matrycę zwijamy odrywając ją powoli od tynku.
W przypadku wystąpienia niedoskonałości na odciśniętej powierzchni wykonać natychmiastowe
poprawki bądź odcisnąć wzór jeszcze raz.

NANOSZENIE LAKIERU
Do uzyskania ﬁnalnego efektu zaleca się nanoszenie lakieru ALVARO w dwóch warstwach.
Pierwszą nakładać za pomocą pędzla, a następnie rozprowadzić wałkiem. Drugą warstwę
lakieru nakładać po wyschnięciu pierwszej (min. 1,5 h). W przypadku nanoszenia drugiej
warstwy pokryć całą powierzchnię jednym lakierem, a za pomocą pędzla lub gąbki rozprowadzić
drugi lakier w formie przecierki. Naniesione w drugiej warstwie lakiery rozprowadzić wałkiem.
W ten sposób otrzymujemy imitację deski o określonej barwie.
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