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NAJNOWSZE  
TRENDY 
W  DEKORACJACH 

granitowy 
tynk dekoracyjny
do aplikacji mechanicznej



trwałość tynku, odporność na warunki atmosferyczne, odporność na promieniowanie słoneczne i UV (blaknięcie), oraz 
stabilność barwy kruszywa na długi czas. Kompozycje granitowego kruszywa z połyskującą miką nadają powierzchni 
elegancki, ozdobny charakter. Tynk natryskowy SKAŁA GRANITIC przeznaczony jest do  ochronno-dekoracyjnych, 
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szczególnie polecany jest do ochronnego 
i dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu np.: klatki schodowe, przedpokoje, 
korytarze i ciągi komunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej oraz do elementów architektonicznych na 
elewacjach np.: cokoły, pilastry, gzymsy, itp.

Granitowy tynk dekoracyjny SKAŁA GRANITIC jest gotową do użycia 
masą  produkowaną na bazie żywicy akrylowej i naturalnego kruszywa 
granitowego z miką. Zastosowanie wysokiej jakości surowców zapewnia  
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Korzystając z samoprzylepnych szablonów można wykonać strukturę dekoracyjną imitującą 
powierzchnię naturalnego, nieregularnego kamienia, cegły lub innych efektów wynikających 
ze wzoru wybranego szablonu. Szablony można ze soba łączyć przy zachowaniu powtarza-
lności wzorów, tworząc większe powierzchnie dekoracyjne. 

granitowy
tynk
dekoracyjny

efekt grafitu

odporny na warunki atmosferyczne

odporny na zmywanie

do aplikacji natryskowej



NAJNOWSZE  TRENDY  W  DEKORACJACH

GR001 GR002

GR003 GR004

GR005 GR006

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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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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