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Zeskanuj kod i dowiedz się 
więcej o parametrach 
technicznych, korzyściach 
lub promocjach produktu

www.atlas.2dkod.pl/667

Przeznaczenie
Tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw o dekoracyjnej fakturze 
baranka.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zalecany jako warstwa elewacyjna podczas wykonywania ociepleń budynków 
przy użyciu styropianu lub płyt XPS.
Na elewacje szczególnie narażone na zabrudzenia i trudne warunki eksploata-
cji - doskonale sprawdzi się na budynkach usytuowanych w pobliżu ruchliwych 
dróg, w  miastach i na terenach o dużym zanieczyszczeniu środowiska oraz
w otoczeniu terenów zielonych

Rodzaje tynkowanych budynków – jedno- i wielorodzinne oraz obiekty 
przemysłowe i użyteczności publicznej.
Rodzaje podłoża – beton, tynki tradycyjne wykonane na murach z cegieł, 
bloczków i pustaków ceramicznych, komórkowych bądź silikatowych, pły-
ty g-k, warstwy zbrojone podczas ociepleń budynków styropianem lub 
płytami XPS.

Właściwości
Nowoczesny tynk cienkowarstwowy, opracowany na bazie innowacyjnej 
kombinacji dwóch rodzajów spoiw – żywicy akrylowej i silikonowej.
Charakteryzuje się najniższą ze wszystkich tynków nasiąkliwością powierzchni, 
doskonale zabezpiecza podłoże przed wodą.
Dzięki dodatkowi żywicy silikonowej ma zdecydowanie większą odporność 
na zabrudzenia niż standardowe tynki akrylowe
Pozwala uzyskać gęstą i bardzo wyrazistą strukturę baranka o uziarnieniu 
do 1,5 mm.
Tynk rekomendowany jest również do aplikacji mechanicznej przy użyciu 
agregatów tynkarskich.
BIO OCHRONA - stwarza niesprzyjające warunki dla rozwoju grzybów i pleśni 
ze względu na niską nasiąkliwość i odczyn kwaśno-zasadowy.
ELASTYCZNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ - formulacja zapewniająca zwiększoną 
elastyczność i odporność na uderzenia sprawia, że tynk doskonale kompensuje 
naprężenia powstające w przypadku uderzenia w jego powierzchnię, zachowuje 
spójność i nie odpryskuje.
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW – zaawansowana technologia zapewnia trwałość kolorów 
dzięki zastosowaniu nowoczesnych pigmentów, komputerowo sterowanemu 
systemowi ich dozowania oraz procesowi produkcyjnemu pod ciągłą kontro-
lą - tynk dłużej zachowuje pierwotną kolorystykę, jest też bardziej odporny
na blaknięcie i działanie promieni UV
PRZYJAZNY ŚRODOWISKU – receptura tynku została zaprojektowana z uwzględ-
nieniem aspektów zrównoważonego rozwoju: w fi nalnym produkcie maksy-
malnie zredukowano zawartość lotnych substancji organicznych i zastosowano 
wyłącznie naturalne wypełniacze
ODPORNOŚĆ NA SPĘKANIA – zwiększona odporność, osiągnięta dzięki obecno-
ści rozproszonych mikrowłókien pełniących rolę skutecznego zbrojenia w całej 
objętości tynku - tynk zabezpieczony jest przed ewentualnymi spękaniami na sku-
tek naprężeń oraz naprzemiennego nagrzewania i wychładzania powierzchni

Dane techniczne
TYNK AKRYLOWO-SILIKONOWY ATLAS produkowany jest na bazie wodnej
dyspersji żywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego.

Wymagania techniczne
TYNK AKRYLOWO-SILIKONOWY ATLAS spełnia wymagania PN-EN 15824:2010. 
Deklaracja właściwości użytkowych nr 124/CPR. 

TYNK AKRYLOWO-SILIKONOWY ATLAS objęty jest Aprobatami ITB jako składnik 
zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
systemami:

ATLAS AKRYLOWO-SILIKONOWY ATLAS objęty jest Europejską Oceną Technicz-
ną jako składnik złożonego systemu izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi 
(ETICS):

 paroprzepuszczalność

 bardzo niska nasiąkliwość

 bardzo wysoka odporność na zabrudzenia

 wysoka przyczepność do podłoża

ATLAS TYNK 
AKRYLOWO-SILIKONOWY
cienkowarstwowy tynk akrylowo-silikonowy

Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,9 g/cm3

Temperatura przygotowania masy 
oraz podłoża i otoczenia w trakcie 

prac
od +5 °C do +25 °C

Wartość przenikania pary wodnej,
g/m2d

15 < V2 ≤ 150

Dyfuzja w zależności od grubości
warstwy powietrza

0,14 ≤ Sd < 1,4 m

0767
PN-EN 15824:2010 

(EN 15824:2009)

Cienkowarstwowy tynk akrylowo-
silikonowy, rozcieńczalny wodą

do stosowania na ścianach
zewnętrznych i wewnętrznych,

na słupach i ścianach działowych

Reakcja na ogień – klasa A2-s1, d0

Przepuszczalność pary wodnej - 
kategoria

V2 – średnia

Absorpcja wody – kategoria W2 – średnia

Przyczepność ≥ 0,35 MPa

Trwałość (odporność na zamraża-
nie-odmrażanie)

Zgodnie z normą PN-EN 1062-3:2008, 
dla absorpcji W2  ≤ 0,5 kg/m2∙h0,5 

badanie odporności na zamrażanie-
odmrażanie nie jest konieczne.

Współczynnik przewodzenia ciepła 
(średnia wartość tabelaryczna; 

P=90%)

0,67 W/mK (λ10, dry)
(EN 1745:2002 tab. A.12)

APLIKACJA
16 25 kg

Nazwa systemu Numer aprobaty 
Technicznej Numer certyfi katu

ATLAS ETICS AT-15-9090/2016 Nr ITB-0456/Z

ATLAS RENOTER AT-15-8477/2016 Nr ITB-0562/Z
400 kolorów – zgodnych z Kolorystyką Tynków i Farb SAH
rodzaj faktury – nakrapiana (baranek) – N
grubość kruszywa – do 1,5 mm  – N-15

Nazwa systemu Numer aprobaty 
Technicznej Numer certyfi katu

ATLAS ETA 06/0081 1488-CPR-0452/Z

TyN
ki cieN

ko
w

a
rsTw

o
w

e



243

Tynkowanie
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:

stabilne•	  – dostatecznie sztywne,
odpowiednio długo sezonowane•	  – przyjmuje się, że czas sezonowania pod-
łoży wynosi:

dla nowych tynków cementowych z gotowych zapraw tynkarskich np. ATLAS  -
min. 1 tydzień na każdy cm grubości
dla ścian betonowych  - – co najmniej 28 dni, 

suche, •	
równe•	  – nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. ZAPRAWĘ WYRÓW-
NUJĄCĄ ATLAS, ATLAS ZW 330, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawy kle-
jące do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Przed naprawą 
podłoże należy zagruntować preparatem ATLAS UNI-GRUNT,
oczyszczone•	  – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza 
z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emul-
syjnej. Jeśli podłoże pokryte jest korozją biologiczną, do jej usunięcia należy 
użyć preparatu ATLAS MYKOS, 
zagruntowane•	  – masą ATLAS CERPLAST. 

Przygotowanie masy tynkarskiej 
Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć 
go z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed uży-
ciem masę należy przemieszać celem wyrównania konsystencji. 
Nakładanie masy
Masę nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej, równomierną warstwą o grubo-
ści kruszywa. Nadmiar materiału ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 
Tynk można aplikować maszynowo - zalecane użycie agregatu:
- WAGNER PC 830e z dyszą o średnicy 6 mm, ciśnienie robocze 1,5 bar, 
- MAI 2MULTIPUMP z dyszą o średnicy 6 mm, ciśnienie robocze 1 bar,
- GRACO Textspray RTX 1500, z dyszą o średnicy 6 mm.
Fakturowanie
Świeżo naniesioną ręcznie masę należy zafakturować pacą z tworzywa sztucz-
nego, zacierając ją ruchami okrężnymi. Tynków nakładanych maszynowo nie 
należy fakturować. 

Zużycie
Średnie zużycie przy nakładaniu ręcznym zależy od równości podłoża i wynosi 
2,5 kg na 1 m2.

Średnie zużycie tynku przy nakładaniu mechanicznym będzie niższe od zużycia 
podanego dla nakładania ręcznego. Wynika to między innymi z innej struktury 
uzyskanej wyprawy tynkarskiej (mniejsze zagęszczenie kruszywa).
Dokładna wartość zużycia w obydwu przypadkach jest możliwa do określenia 
na podstawie próby wykonanej na danym podłożu. 

Ważne informacje dodatkowe
UWAGA! Opakowanie zawierające tynk akrylowo-silikonowy, oprócz •	
opisu umieszczonego na etykiecie identyfikacyjnej, wyróżnione jest 
również deklem w kolorze zielonym.
Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksy-•	
malną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym 
(naciągnięcie i zatarcie).
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do za-•	
schnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie 
miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy 
z góry zaplanować, np: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp.
Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznie-•	
niem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych zarówno w trakcie prac, 
jak i w okresie wysychania tynku.
Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względ-•	
nej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wil-
gotności i temperatury ok. +5 °C czas wiązania tynku może być wydłużony.
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynków akrylowych, •	
należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji.
W przypadku stosowania tynków na systemach ociepleń należy unikać uży-•	
wania kolorów ciemnych, o współczynniku odbicia światła rozproszonego 
mniejszym niż 20%. Udział tynków w takich kolorach nie powinien przekraczać 
10% powierzchni elewacji.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą bezpośrednio po użyciu. Trudne •	
do usunięcia resztki związanej masy usuwać środkiem ATLAS SZOP 2000.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chro-•	
nić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwalniania do 
środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych 
kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych 
przez upoważnioną firmę. Postępować zgodnie z instrukcją lub Kartą Cha-
rakterystyki. 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opako-•	
waniach, w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami 
(powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje 
właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. Niekompatybilne materiały: należy unikać kontaktu z 
aluminium, miedzią i stopami tych metali. Okres przydatności do użycia tynku 
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Opakowania
Wiaderka plastikowe: 25 kg
Paleta: 600 kg w wiaderkach 25 kg.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, doty-
czące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej 
karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Aktualna dokumentacja 
techniczna produktu dostępna jest na www.atlas.com.pl.
Data aktualizacji: 2016-12-13
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