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        Techniczna karta informacyjna nr 114                              
       

    PromaStone 

           Gotowy do użycia tynk dekoracyjny P500-P505 

 
 

Przeznaczenie: 

Do wykonywania dekoracyjnych wypraw na 
powierzchniach ściennych i sufitowych wewnątrz oraz 
na zewnątrz budynków.  Doskonale  sprawdza się jako 
powłoka wierzchnia we wnętrzach biurowych, na 
klatkach schodowych oraz w  ciągach 
komunikacyjnych. 
 
Opis produktu: 

Gotowa do użycia zaprawa o konsystencji ziarnistej 
pasty, na spoiwie 100% dyspersji żywic akrylowych, 
zawierająca kwarcowe i marmurowe kruszywa 
naturalne oraz dodatki ulepszające. Daje efekt 
piaskowca, kamienia. 
Właściwości: 
 

 Odporna na wpływy atmosferyczne, zmywanie i 
szorowanie, mrozoodporny; 

 Po 2000 godz. procesu starzenia nie 
stwierdzono  ubytków i odbarwień. 

 Powierzchnia tynku jest odporna na rozwój 
pleśni. 

  Warstwa tynku jest przepuszczalna dla pary 
wodnej , opór dyfuzyjny (Sd): 0,47m 

 Brak rys skurczowych w warstwie <5mm 

 Podciąganie kapilarne(a) 0,096 kg/m
2
h

0,5
, 

 Przyczepność do betonu i zaprawy cem-wap.: 
ok. 0,8 MPa 

 O dużej wytrzymałości mechanicznej, 
przyczepności ,odporności na uszkodzenia i 
powstawanie rys; 

 Szczególnie łatwy w nanoszeniu i tworzeniu 
struktury, o długim czasie otwartym, braku 
tendencji do spływania; 

  Odporność na zasolenia – po 300 h ekspozycji 
nie stwierdzono zmian. 
 

Zużycie: 

Uziarnienie 0,1mm-0,8 mm: ok.2  kg/m2 
                    
Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków 
miejscowych i zaleca się je określić na podstawie prób 
na reprezentowanym podłożu. 
 
Opakowania: 

 Wiadra  6, 15, 25 kg  
 
Kolory: 

6 odmian kolorystycznych. 
 

 
 
 

Składowanie i trwałość: 

Przechowywać w temperaturze dodatniej, w 
oryginalnych 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 
podłoza:+5*C.Nie pracować pod bezpośrednim 
działaniem słońca, deszczu, wiatru, dużej wilgotności 
powietrza, mgły oraz w temperaturach wyższych niż 
25*C. 
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). 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 cieśnieniem,  
zagruntować właściwym materiałem impregnującym. 
Powłoki nie nośne – usunąć w całości, pozostałe 
podłoże zagruntować, uzupełnić ubytki oraz wyrównać 
odpowiednimi zaprawami.  
 
 

Opis produktu 
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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 niewielką ilość  wody. 
 
 
Nakładanie materiału: 

Po co najmniej 24- godzinnym schnięciu podkładu 
gruntującego nakładać tynk PromaStone. 
Masę tynkarską nanosić przy pomocy nierdzewnej 
pacy stalowej  i starannie wygładzić w jednym kierunku 
zgodnie z technologią układania cienkowarstwowych 
tynków strukturalnych. 
 
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, 
- od 4 do 10 dni wyprawa całkowicie wysycha  
(do tego czasu chronić przed deszczem, zamoczeniem 
i spadkiem temperatury poniżej 8 

0
C). 

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: 

Produkt zgodny z PN-EN 1062-1:2005 
Deklaracja zgodności nr: DZ/CL/4/2010 
 

 
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 wydan ia. 
 
COLORES Sp. z o.o., 35-606 Rzeszów, ul. Powstańców Listopadowych 13 tel./fax.+48 17 857 86 05, e-mail:biuro@colores.pl, www.colores.pl 


