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Tynk Dekoracyjny – Efekt Betonu  
Silveno Decorazione 
 
Karta Techniczna 

 
Zastosowanie 
Tynk Dekoracyjny Efekt Betonu to unikalne pokrycie dekoracyjne stworzone na bazie 
naturalnych spoiw wapiennych i pyłu marmurowego. Nadaje powierzchni efekt dekoracyjny 
podobny do surowego betonu , zawarte w nim dodatki oraz wybrany efekt aplikacji pozwala 
na tworzenie nowoczesnych surowych  struktur ściennych. 
 
Charakterystyka techniczna 

 Postać - proszek 

 Kolor - Szary  z możliwością powierzchniowego barwienia lakierami dekoracyjnymi. 

 pH – 12,5 

 zapach- lekki, charakterystyczny 

 rozpuszczalność w wodzie- ograniczona 
 

 
Przygotowanie powierzchni 
Przed przystąpieniem do nakładania tynku Efekt Betonu należy odpowiednio przygotować 
powierzchnię ściany. Powierzchnia powinna być: mocna, sucha, oczyszczona z kurzu, resztek 
kleju, olejów, brudu i tłuszczów. 
 
Przed przystąpieniem do pracy należy zalać tynk wodą w proporcjach około 45% wody w 
stosunku do masy tynku. Wszystko dokładnie wymieszać mechanicznie. Tak przygotowaną 
masę pozostawić na około 2 godziny a następnie tynk ponownie przemieszać bezpośrednio 
przed użyciem.  
W przypadku pracy na płaszczyznach większych niż przewidziane z wydajności opakowania 
jednostkowego konieczne jest wymieszanie zawartości opakowań jednostkowych w jednym 
opakowaniu zbiorczym.  
 
Narzędzia - Paca Wenecka, Wałek strukturalny, Wood-boy, skrobak, Wałek malarski , Paca 
gąbkowa 

 
Sposób użycia- Efekt Szalunku Przemysłowego 
 
Etap 1 – Gruntowanie  
Na odpowiednio wyszpachlowaną, wyrównaną, suchą powierzchnię - w zależności od 
chłonności podłoża - wałkiem malarskim nanosimy grunt szczepny – Silveno (jedno lub 
dwukrotnie).  
 
Etap 2 –  Nakładanie tynku 
Na wcześniej zagruntowaną suchą powierzchnię w temperaturze 15-25°C Pacą Wenecką 
nakładamy tynk Efekt Betonu.  
 
Etap 3 – Formowanie wzoru 
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Po położeniu warstwy Efekt Betonu przystępujemy do formowania wzoru wałkiem 
strukturalnym. Po upływie 15-20 min pacą Wenecką wygładzamy wzór  tak, by nie tworzyć 
zgrubień, jednocześnie pozostawiając delikatne wgłębienia w strukturze tynku Efektu 
Betonu.  
 
Etap 4 – Lakierowanie (lakier bezbarwny) 
Po upływie 12 godzin na suchą powierzchnię tynku nanosimy wałkiem malarskim bezbarwny 
lakier Silveno tak, aby nie pozostawiać zacieków. Wydajność: 10m2/1l. 
 
Wykonanie opcjonalne 
 
Etap 1 – Formowanie bloków szalunku przemysłowego 
Wyschniętą zalakierowana powierzchnię tynku za pomocą skrobaka możemy delikatnie 
zarysować wzór bloków szalunku oraz wykonać imitacje zamocowań przemysłowych.  
 
Etap 2 – Lakierowanie lakier srebrny 
Pozostające w zagłębieniach wzoru resztki tynku ,delikatne usuwamy szerokim pędzlem.  
Na tak przygotowaną powierzchnię po upływie 6 godzin wcieramy gąbką lub pędzlem 
srebrny lakier metaliczny Silveno. Lakier wcieramy równomiernie tak, aby rozprowadzić kolor 
a jego ewentualny nadmiar usunąć by nie pozostawiać zacieków. 
 
Sposób użycia  - Efekt Deskowania 
 
Etap 1 - Gruntowanie 
Na odpowiednio wyszpachlowaną, wyrównaną, suchą powierzchnię - w zależności od 
chłonności podłoża - wałkiem malarskim nanosimy grunt szczepny - Silveno (jedno lub 
dwukrotnie).  
 
Etap 2 -  Nakładanie tynku 
Na wcześniej zagruntowaną suchą powierzchnię w temperaturze 15-25oC Pacą Wenecką 
nakładamy tynk Efekt Betonu. 
 
Etap 3 – Formowanie Wzoru 
Bezpośrednio po położeniu warstwy  Efektu Betonu przystępujemy do formowania wzoru. 
Tak uformowany wzór pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia na czas około 12 godzin. 
 
Etap 4 – Szlifowanie 
Po upływie 12 godzin suchą powierzchnię tynku lekko szlifujemy papierem ściernym nr.120 
tak,Aby oczyścić powierzchnię z odstających szorstkich elementów.  Pozostające w 
zagłębieniach wzoru resztki tynku, delikatne usuwamy szerokim pędzlem. Tak przygotowana 
oczyszczona powierzchnia gotowa jest do lakierowania. 
   
Etap 5 - Lakierowanie (lakier bezbarwny) 
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Na oczyszczoną powierzchnię tynku nanosimy wałkiem malarskim bezbarwny lakier Silveno 
tak, aby nie pozostawiać zacieków.  
 
Wydajność 
1m2/1kg 
 
Wskazówki BHP i PPOŻ 
Produkt niepalny; w przypadku pożaru stosować metody gaśnicze odpowiednie do 
warunków otoczenia. 
W przypadku połknięcia wypłukać usta dużą ilością wody, skonsultować się z lekarzem 
W razie narażenia drogą oddechową zapewnić dostęp świeżego powietrza – skonsultować z 
lekarzem. 
Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki 
szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia 
rogówki. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem. 
W przypadku kontaktu ze skórą – zmyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. W razie 
wystąpienia podrażnienia, skontaktować się z lekarzem. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki. 
 

Magazynowanie  
Produkt przechowywać w temperaturze 5-30oC w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
produkt wrażliwy na mróz. 
Okres przydatności do użycia 18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu . 
(Data produkcji na opakowaniu.) 

Opakowania handlowe: 2,5kg, 10kg. 
 
NORMA: PN-EN998-1:2004 LZO: zgodne z normą  


