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DREIER Tynk wewnętrzny typu beton 

 

 

1. PRODUKT 

Tynk wewnętrzny typu beton to produkt w postaci masy zawierający wypełniacze mineralne, wapno oraz 

żywice akrylowe. Tynk pozwala uzyskać efekt naturalnego, „surowego” betonu, z jego charakterystycznymi 

wżerami. Stosowany wewnątrz pomieszczeń na podłoża cementowe, cementowo- wapienne, gipsowe, płyty 

gipsowo- kartonowe. Z racji szerokiego zastosowania polecany zarówno do dekoracji wnętrz mieszkalnych i 

użyteczności publicznej. Jest przepuszczalny i trwały oraz posiada bardzo dobrą odporność na glony i wilgoć. 

 

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Deklaracja właściwości użytkowych Nr DOP-PL-130 

• EN 998-1 

 

3. STOSOWANIE 

Tynk typu beton wymaga podłoża związanego, suchego, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych 

plam. Podłoże powinno być zagruntowane zależnie od potrzeby gruntem  DREIER GRUNT UNIWERSALNY, 

DREIER GRUNT UNIWERSALNY PLUS, lub DREIER GRUNT UNIWERSALNY EXTRA, a następnie zagruntowane 

GRUNTEM KWARCOWYM Dreier. Po upływie 12 godzin nanosić tynk. Podczas nakładania tynku zaleca się 

stosowanie oświetlenia halogenowego bocznego w celu uwidocznienia i likwidacji defektów aplikacji. Gdy 

tynk wstępnie odparuje (nie klei się),  wygładzamy go nierdzewną szpachelką. Po wyschnięciu, czyli po ok. 24 

godzinach, delikatnie przeszlifować, odkurzyć i przystąpić do impregnacji  LAKIEREM TRANSPARENTNYM 

Dreier. Czas schnięcia: Od 8 do 24 godzin. 

 

4. ZUŻYCIE 

W zależności  od grubości nakładania i rodzaju podłoża 2 – 2,5 kg/ m² przy jednej warstwie. 

 

5. CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą. 

 

6. SKŁADOWANIE 

Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w zakresie temperatur od +5 °C 

do +25 °C, chronić przed wilgocią, nie narażać na działanie warunków atmosferycznych. Zaprawa zachowuje 

swoje właściwości przez okres 24 miesięcy.
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7. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 
Chronić przed dziećmi, spożyciem, kontaktem z oczami, przedłużającym się kontaktem ze skórą. W wypadku 
kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Pomieszczenia zamknięte w 
czasie prac i po ich zakończeniu należy starannie wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. Po tym 
okresie nadaje się do użytku. Nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych.  
 
 
8. DODATKOWE INFORMACJE 
Nie wolno stosować dodatków, domieszek lub modyfikatorów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
ich użycie. Produkt należy stosować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Zalecane jest 
wykonanie próbnej aplikacji fragmentu podłoża przed położeniem całej powierzchni. 
 
Data produkcji na opakowaniu 
WAGA: 14,5kg netto 
KOLOR: szary 


