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- Jednowarstwowa łatwa w użyciu aplikacja
- Pozwala na uzyskanie ekskluzywnych powłok o wyrafinowanych strukturach
- Długi czas korekty
- Daje nieograniczone możliwości aranżacyjne
- Dowolnie kreuje przestrzeń fakturą
- Nadaje delikatną drobnoziarnistą strukturę
- Dzięki szablonom imituje cegłę i kamień

WŁAŚCIWOŚCI
VISIONARIO to szlachetna, drobnoziarnista, mineralna, sucha mieszanka dekoracyjna na bazie spoiwa cementowego, naturalnych 
kruszyw i środków modyfikujących. Produkt pozwala uzyskać nieskończoną ilość możliwych do uzyskania struktur, zależnych jedynie 
od inwencji wykonawcy. Pełny zestaw zawierający wszystkie produkty systemu potrzebne do uzyskania efektu to: farba podkładowa 
SKAŁA GG Glattgrunt, a na zewnątrz elewacyjna farba podkładowa SKAŁA FG Fassaden Glattgrunt.- VISIONARIO-Lakier SATGLA-
ZER lub ALVARO / BONITA / DOLORES / DECORADO / PERLITO.

ZASTOSOWANIE
Produkt stosowany do wykonywania dekoracyjnych, nowoczesnych aranżacji wnętrz oraz elewacji. Pozwala na uzyskiwanie 
różnorodnych trwałych efektów dekoracyjnych, które uzależnione są od zastosowanych narzędzi oraz od inwencji i kreatywności 
wykonawcy. Polecany do dekoracji mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej. Z mieszanki korzystając z samoprzylepnych szablo-
nów można wykonać strukturę dekoracyjną imitującą powierzchnię naturalnego, nieregularnego kamienia, cegły lub innych efektów 
wynikających z wzoru wybranego szablonu. Wymiar całkowity szablonu cegły: 103,5x88cm, kamienia 103,5x89,5cm. Szablony 
można ze sobą łączyć przy zachowaniu powtarzalności wzorów, tworząc większe powierzchnie dekoracyjne. Polecany do zastosowania 
w systemie. Ten system może być zarówno dodatkiem idealnie podkreślającym inne elementy, ale też centralnym punktem aranżacji. 
Poprzez kolor i fakturę możemy wywołać oczekiwany nastrój nas samych oraz wpłynąć na samopoczucie.
Zalecany na:
- tynki cementowe i cementowo-wapienne,
- beton, bloczki z betonu komórkowego,
- płyty gipsowo-kartonowe,
- cegłę, 
- wszystkie podłoża nośne po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych 
i emulsyjnych itp. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W  przypadku występowania porostu glonów i/lub 
grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA  RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak 
głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane 
zagruntować gruntem SKAŁA PG. Niezależnie od rodzaju podłoża zawsze  przed nakładaniem VISIONARIO wymagane jest grunto-
wanie do wewnątrz uniwersalną farbą podkładową SKAŁA GG Glattgrunt, a na zewnątrz elewacyjną farbą podkładową SKAŁA FG 
Fassaden Glattgrunt.
Przygotowanie produktu:
10kg suchej masy + 3 l wody; 5kg suchej masy + 1,5 l wody; 3kg suchej masy + 0,9 l wody.
Do suchej mieszanki dodać odpowiednią ilość czystej, zimnej wody korzystając z w/w proporcji i dokładnie wymieszać wiertarką/
mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednorodnej konsystencji gęsto-plastycznej. Następnie masę odstawić na ok. 5 min., po czym 
powtórnie wymieszać. Produkt jest zdatny do użycia przez około 1,5 do 2 godzin od zarobienia w zależności od temperatury i wilgotno-
ści powietrza. Nie wolno mieszać go z innymi materiałami. 
Wykonanie:
VISIONARIO nakładać w jednej warstwie na zagruntowane podłoże do wewnątrz uniwersalną farbą podkładową SKAŁA GG 
Glattgrunt, a na zewnątrz elewacyjną farbą podkładową SKAŁA FG Fassaden Glattgrunt. Czas wysychania podkładu ok. 6h. VISIO-
NARIO nakładamy za pomocą pacy weneckiej, a następnie formujemy założony wzór narzędziami takimi jak: paca wenecka, 
szpachelka, szczotka, wałek strukturalny itp. W fazie wysychania wykonujemy zamierzony wzór przy pomocy w/w narzędzi.  Całko-
wity czas schnięcia masy ok. 24 h (czas wysychania zależy od panującej temperatury i wilgotności). Należy pamiętać, aby łączenie 
kolejnych fragmentów ściany odbywało się "mokre na mokre". W przypadku stosowania szablonów po przyklejeniu ich w przeznaczo-
nym miejscu, nanieść masę pacą wenecką na cały szablon, a nastepnie usunąć szablon zanimt masa zacznie wiązać. Kiedy finalny efekt 
dekoracyjny zostanie otrzymany powierzchnię należy zabezpieczyć. W tym celu po wyschnięciu powierzchni tj. po ok. 24h VIOSIO-
NARIO zabezpieczyć lakierem SATGLAZER lub ALVARO / BONITA / DOLORES / DECORADO / PERLITO. 

VISIONARIO
Wysychanie:
Czas wysychania tynku dekoracyjnego zależy od stopnia przygotowania podłoża, temperatury i wilgotności i wynosi min. 24 godzin. 
Podczas nakładania i wysychania materiału temeperatura nie może być niższa od +5ºC oraz wyższa niż +25ºC. W niskiej temperaturze 
i wysokiej wilgotności czas wysychania tynku wydłuży się.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
W trakcie pracy utrzymywać ostrze pacy w idealnej czystości. Powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia tynkiem, a narażone na 
zachlapanie należy zabezpieczyć. Na jedną powierzchnie zaleca się nakładać tynk z tej samej partii produkcyjnej lub masę zmieszaną 
razem przed aplikacją (w przypadku różnych partii); w celu jej ujednorodnienia. 

ZUŻYCIE
Średnie zużycie masy zależy od sposobu nakładania, zastosowanych narzędzi, grubości warstwy, stopnia nierówności podłoża 
i wynosi 2 kg/m2.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy spłukać czystą wodą. Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, 
w temperaturze powyżej +5°C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 

DANE TECHNICZNE
Dostepne opakowania:    10kg, 5kg, 3kg
Kolor:     ecru
Zużycie:     2 kg/m2

Czas schnięcia:    ok. 24 godz.
Temperatura podłoża:   +5°C do +25°C
Temperatura otoczenia:   +5°C do +25°C

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera: Cement portlandzki
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H315  Działa drażniąco na skórę
H317  Może powodować reakcję alergiczną skóry 
H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H335  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki konta-
ktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
P304+ P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

Produkt zgodny z: PN -EN 998-1: 2016
Deklaracja zgodności nr:  DWU/48/VISIONARIO/17

PRODUCENT
SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul Towarowa 23, 43-100 Tychy, Polska

Drobnoziarnista mineralna masa dekoracyjna w kolorze ecru



- Jednowarstwowa łatwa w użyciu aplikacja
- Pozwala na uzyskanie ekskluzywnych powłok o wyrafinowanych strukturach
- Długi czas korekty
- Daje nieograniczone możliwości aranżacyjne
- Dowolnie kreuje przestrzeń fakturą
- Nadaje delikatną drobnoziarnistą strukturę
- Dzięki szablonom imituje cegłę i kamień

WŁAŚCIWOŚCI
VISIONARIO to szlachetna, drobnoziarnista, mineralna, sucha mieszanka dekoracyjna na bazie spoiwa cementowego, naturalnych 
kruszyw i środków modyfikujących. Produkt pozwala uzyskać nieskończoną ilość możliwych do uzyskania struktur, zależnych jedynie 
od inwencji wykonawcy. Pełny zestaw zawierający wszystkie produkty systemu potrzebne do uzyskania efektu to: farba podkładowa 
SKAŁA GG Glattgrunt, a na zewnątrz elewacyjna farba podkładowa SKAŁA FG Fassaden Glattgrunt.- VISIONARIO-Lakier SATGLA-
ZER lub ALVARO / BONITA / DOLORES / DECORADO / PERLITO.

ZASTOSOWANIE
Produkt stosowany do wykonywania dekoracyjnych, nowoczesnych aranżacji wnętrz oraz elewacji. Pozwala na uzyskiwanie 
różnorodnych trwałych efektów dekoracyjnych, które uzależnione są od zastosowanych narzędzi oraz od inwencji i kreatywności 
wykonawcy. Polecany do dekoracji mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej. Z mieszanki korzystając z samoprzylepnych szablo-
nów można wykonać strukturę dekoracyjną imitującą powierzchnię naturalnego, nieregularnego kamienia, cegły lub innych efektów 
wynikających z wzoru wybranego szablonu. Wymiar całkowity szablonu cegły: 103,5x88cm, kamienia 103,5x89,5cm. Szablony 
można ze sobą łączyć przy zachowaniu powtarzalności wzorów, tworząc większe powierzchnie dekoracyjne. Polecany do zastosowania 
w systemie. Ten system może być zarówno dodatkiem idealnie podkreślającym inne elementy, ale też centralnym punktem aranżacji. 
Poprzez kolor i fakturę możemy wywołać oczekiwany nastrój nas samych oraz wpłynąć na samopoczucie.
Zalecany na:
- tynki cementowe i cementowo-wapienne,
- beton, bloczki z betonu komórkowego,
- płyty gipsowo-kartonowe,
- cegłę, 
- wszystkie podłoża nośne po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być nośne, suche i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych 
i emulsyjnych itp. Podłoże powinno być wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W  przypadku występowania porostu glonów i/lub 
grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA  RENOVA produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak 
głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane 
zagruntować gruntem SKAŁA PG. Niezależnie od rodzaju podłoża zawsze  przed nakładaniem VISIONARIO wymagane jest grunto-
wanie do wewnątrz uniwersalną farbą podkładową SKAŁA GG Glattgrunt, a na zewnątrz elewacyjną farbą podkładową SKAŁA FG 
Fassaden Glattgrunt.
Przygotowanie produktu:
10kg suchej masy + 3 l wody; 5kg suchej masy + 1,5 l wody; 3kg suchej masy + 0,9 l wody.
Do suchej mieszanki dodać odpowiednią ilość czystej, zimnej wody korzystając z w/w proporcji i dokładnie wymieszać wiertarką/
mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednorodnej konsystencji gęsto-plastycznej. Następnie masę odstawić na ok. 5 min., po czym 
powtórnie wymieszać. Produkt jest zdatny do użycia przez około 1,5 do 2 godzin od zarobienia w zależności od temperatury i wilgotno-
ści powietrza. Nie wolno mieszać go z innymi materiałami. 
Wykonanie:
VISIONARIO nakładać w jednej warstwie na zagruntowane podłoże do wewnątrz uniwersalną farbą podkładową SKAŁA GG 
Glattgrunt, a na zewnątrz elewacyjną farbą podkładową SKAŁA FG Fassaden Glattgrunt. Czas wysychania podkładu ok. 6h. VISIO-
NARIO nakładamy za pomocą pacy weneckiej, a następnie formujemy założony wzór narzędziami takimi jak: paca wenecka, 
szpachelka, szczotka, wałek strukturalny itp. W fazie wysychania wykonujemy zamierzony wzór przy pomocy w/w narzędzi.  Całko-
wity czas schnięcia masy ok. 24 h (czas wysychania zależy od panującej temperatury i wilgotności). Należy pamiętać, aby łączenie 
kolejnych fragmentów ściany odbywało się "mokre na mokre". W przypadku stosowania szablonów po przyklejeniu ich w przeznaczo-
nym miejscu, nanieść masę pacą wenecką na cały szablon, a nastepnie usunąć szablon zanimt masa zacznie wiązać. Kiedy finalny efekt 
dekoracyjny zostanie otrzymany powierzchnię należy zabezpieczyć. W tym celu po wyschnięciu powierzchni tj. po ok. 24h VIOSIO-
NARIO zabezpieczyć lakierem SATGLAZER lub ALVARO / BONITA / DOLORES / DECORADO / PERLITO. 
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VISIONARIO
Wysychanie:
Czas wysychania tynku dekoracyjnego zależy od stopnia przygotowania podłoża, temperatury i wilgotności i wynosi min. 24 godzin. 
Podczas nakładania i wysychania materiału temeperatura nie może być niższa od +5ºC oraz wyższa niż +25ºC. W niskiej temperaturze 
i wysokiej wilgotności czas wysychania tynku wydłuży się.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
W trakcie pracy utrzymywać ostrze pacy w idealnej czystości. Powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia tynkiem, a narażone na 
zachlapanie należy zabezpieczyć. Na jedną powierzchnie zaleca się nakładać tynk z tej samej partii produkcyjnej lub masę zmieszaną 
razem przed aplikacją (w przypadku różnych partii); w celu jej ujednorodnienia. 

ZUŻYCIE
Średnie zużycie masy zależy od sposobu nakładania, zastosowanych narzędzi, grubości warstwy, stopnia nierówności podłoża 
i wynosi 2 kg/m2.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy spłukać czystą wodą. Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, 
w temperaturze powyżej +5°C. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 

DANE TECHNICZNE
Dostepne opakowania:    10kg, 5kg, 3kg
Kolor:     ecru
Zużycie:     2 kg/m2

Czas schnięcia:    ok. 24 godz.
Temperatura podłoża:   +5°C do +25°C
Temperatura otoczenia:   +5°C do +25°C

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera: Cement portlandzki
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H315  Działa drażniąco na skórę
H317  Może powodować reakcję alergiczną skóry 
H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H335  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki konta-
ktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
P304+ P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

Produkt zgodny z: PN -EN 998-1: 2016
Deklaracja zgodności nr:  DWU/48/VISIONARIO/17

PRODUCENT
SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul Towarowa 23, 43-100 Tychy, Polska

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji 
technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.
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