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        Techniczna karta informacyjna nr 11                              
       

    PromaSilon 

           Gotowy do użycia silikonowy cienkowarstwowy tynk strukturalny 

 
 

 

Do wykonywania dekoracyjnych strukturalnych wypraw 
na powierzchniach  ścian i sufitów wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. Może być układany na wszystkich 
wysezonowanych, równych i nośnych podłożach takich 
jak ; beton, tynki cem.-wap., płyty gips.-karton., podłoża 
gipsowe, szpachle cementowe. 
Do wykonywania wierzchnich wypraw systemów 
ociepleń z zastosowaniem płyt styropianowych. 
 
Opis produktu: 

Gotowa do użycia o konsystencji pasty zaprawa 
dyspersyjna  na spoiwie z żywic silikonowych, 
zawierająca  naturalne kruszywa marmurowe, 
pigmenty, dodatki ulepszające  oraz wewnętrzne 
zbrojenie rozproszone w postaci  mikrowłókien 
syntetycznych.  
 
Właściwości: 

 Odporny na wpływy atmosferyczne i zmywanie; 

  Hydrofobizowany, paroprzepuszczalny, 
mrozoodporny; 

 Bio- i hydrofobowy (dzięki dodatkom biocydów 
powłokowych uodporniony na porastanie alg i 
grzybów); 

 O dużej wytrzymałości mechanicznej, 
przyczepności i podwyższonej elastyczności; 

 Szczególnie łatwy w nakładaniu i tworzeniu 
struktury, o długim czasie otwarcia, braku tendencji 
do spływania; 

 Przystosowany do barwienia w tysiącach kolorów w 
systemie COLORES EXPRES. 

 
Parametry techniczne: 

Gęstość objętościowa: ok. 1,8 g/cm
3 

, 

Przyczepność do betonu i zapr. cem.-wap.:> 0,3 MPa, 
Opór dyfuzyjny (Sd ): < 0,25 m, 
Podciąganie kapilarne (α): < 0,08 kg/m

2
h

0,5
, 

Konsystencja:9 ± 1cm, 
Brak rys skurczowych w warstwie: ≤ 5 mm. 
 
Zużycie orientacyjne: 

ok.2,5 - 2,7 kg/m
2  

dla uziarnienia 1,5 mm (K15) 
ok.2,9 - 3,1 kg/m

2  
dla uziarnienia 2,0 mm (K20) 

Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków 
miejscowych i zaleca się je określić na podstawie prób 
na reprezentowanym podłożu. 
 
 
 
 
 
 

 
Kolory: 

Biały oraz barwiony w systemie komputerowym wg 
kolekcji kolorystycznych przeznaczonych dla tynków 
silikonowych. Przy stosowaniu jako warstwa końcowa 
w systemach ociepleń  należy stosować kolory o wsp. 
odbicia światła rozproszonego >25%. 
 
Opakowania: 

Wiadro   25 kg. 
 
Składowanie i trwałość: 

 Przechowywać w temperaturze dodatniej, w fabrycznie 
zamkniętych opakowaniach, wentylowanych 
pomieszczeniach, do 12 miesięcy od daty produkcji. 
 
Postępowanie z odpadami: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych 
odpadów budowlanych. 
 
Zasady bezpieczeństwa: 
S1/2 Przechowywać pod zamknięciem i  chronić przed 

dziećmi.  
S23  Nie wdychać rozpylonej cieczy.  
S26  Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 

ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.  
S28  Zanieczyszczona skórę natychmiast przemyć 

dużą ilością wody.  
S46  W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady 

lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. 
S61  Unikać zrzutów do środowiska. Postępować 

zgodnie z instrukcją lub kartą techniczną. 
 
 
WYKONAWSTWO: 
 
Warunki atmosferyczne: 

Podczas nakładania, wiązania i wysychania wymagana 
jest minimalna temperatura materiału, otoczenia i 
podłoża: +5 

o
C. Nie pracować pod bezpośrednim 

działaniem nasłonecznienia, deszczu i wiatru oraz w 
temperaturach wyższych niż +25 

o
C. 

 
Prace zabezpieczające: 

Osłonić (okleić) elementy narażone na zabrudzenie 
materiałem. Stosować rusztowaniowe plandeki (siatki) 
ochronne. 
 
Przygotowanie podłoża: 

Wszystkie podłoża muszą być suche, nośne, stabilne, 
czyste , wolne od wykwitów, lodu, kurzu i substancji 
zmniejszających przyczepność. Wystające lub źle 
związane elementy podłoża usunąć odpowiednią 
metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem itp.) 

Opis produktu 
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Ubytki i nierówności powierzchni naprawić i wyrównać 
odpowiednimi zaprawami. 
W szczególności: 
Powłoki pokryte algami i grzybami oczyścić 
strumieniem pary wodnej, następnie użyć środki do 
usuwania mikroorganizmów. 
Nośne tynki cem.-wap.,  powierzchniowo piaszczące 
lub kredujące - zmyć wodą pod cieśn.,  zagruntować 
właściwym materiałem impregnującym. 
Powłoki nie nośne – usunąć w całości, pozostałe 
podłoże zagruntować, uzupełnić ubytki oraz wyrównać 
odpowiednimi zaprawami.  
 
Podkład pośredni: 

Przed nałożeniem tynku na podłoże nanieść szorstką 
warstwę mineralnego podkładu gruntującego  
(np. PromaPrim lub Caparol 610 Putzgrund)  w kolorze 
zbliżonym do  wyprawy końcowej. 
 
Przygotowanie materiału: 

Zawartość opakowania przemieszać przy użyciu 
mieszadła wolnoobrotowego do zapraw. 
Nie rozcieńczać. Tylko w razie wyjątkowej potrzeby 
dodać max.2% wody. 
 
Nakładanie materiału: 

Po co najmniej 24- godzinnym schnięciu podkładu 
gruntującego nakładać tynk PromaSilon.  
Masę tynkarską nanosić przy pomocy nierdzewnej 
pacy stalowej, zgodnie z technologią układania 
cienkowarstwowych tynków strukturalnych. 
Uwagi pomocnicze: 
Pozostający na pacy pozbawiony uziarnienia szlam, po 
ściągnięciu materiału do grubości uziarnienia oraz  

szlam  pozostający przy zacieraniu dla uzyskania 
struktury, odrzucić jako odpad. 
 
 
Czyszczenie narzędzi: 

W stanie świeżym, bezpośrednio po użyciu – czystą,  
zimną wodą. 
 
Czas schnięcia:  

W warunkach normalnych (temperatura powietrza ok. 
20 

0
C i wilgotności ok 60%); 

 po 24 godzinach wyprawa jest 
powierzchniowo sucha, 

 po 2-3 dniach wyprawa jest całkowicie sucha i 
związana. 

Wysychanie wyprawy jest procesem fizycznym, 
polegającym na odparowaniu wody z materiału. W 
warunkach mgły lub wysokiej wilgotności powietrza 
oraz w niższych temperaturach wysychanie ulega 
znacznemu spowolnieniu. 
 
 
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE: 

Atest PZH nr HK/B/0186/02/2006 
Produkt zgodny z PN-EN 15824:2009 
Deklaracja zgodności nr: DZ/CL/3/2010 
 
UWAGA ! 

Firma COLORES nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem, 
użytkowaniem lub przechowywaniem produktu przez 
Kupującego oraz za błędy wykonawcze lub projektowe 
osób trzecich. 
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Informacje techniczna nr 10  Stan: czerwiec 2010 
─────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Niniejsza informacja techniczna została opracowana z uwzględnieniem najnowszego poziomu techniki i naszych doświadczeń. Z uwagi na różnorodność podłoży i obiektów 
nabywca/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku fachowego zbadania naszych produktów na własną odpowiedzialność z punktu widzenia przydatności do przewidzianego przez 
siebie celu zastosowania w konkretnych warunkach. Ulotka ta traci ważność z chwilą pojawienia się nowego wydania. 
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