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- Nadaje wnêtrzu niepowtarzalny wygl¹d,

- Umo¿liwia uzyskanie wielu efektów dekoracyjnych,

- Proste wykonawstwo,
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TYNK RETRO

TYNK RETRO SD 640 -  jest wewnætrznym akrylowym tynkiem dekoracyjnym pozwalajàcym na uzyskanie powùok
o wyraênej strukturze oraz niepowtarzalnym wzorze. Przedùuýony czas otwarty pozwala na dùugà obróbkæ
i formowanie. Tynk wykazuje bardzo dobrà przyczepnoúã do podùoýa. Jest to produkt ekologiczny nietoksyczny.

®Efekt koñcowy i kolor uzyskuje poprzez naùoýenie bejcy, lakieru, werniksu lub patyny z rodziny COVER .

ZASTOSOWANIE

OPIS WYROBU

TYNK RETRO SD 640 - przeznaczony  jest  do  dekorowania  úcian,  kominków, kolumn oraz innych elementów
architektonicznych. Przeznaczony jest do stosowania wewnàtrz budynków.

PRZYGOTOWANIE POD£O¯A

Podùoýe przeznaczone do nak³adania tynku powinno byã suche, czyste, wolne od kurzu, tùuszczu, pyùu I innych
zanieczyszczeñ, które mogùyby obniýaã przyczepnoúã pow³oki do podùoýa. Stare powùoki malarskie oraz inne
warstwy mogàce osùabiaã przyczepnoúã naleýy usunàã. Wykwity pochodzenia biologicznego naleýy usunàã
za pomocà preparatu glono i grzybobójczego.Wykwity pochodzenia chemicznego (solne lub korozyjne) naleýy
usunàã za pomocà úrodków przeznaczonych do ich likwidacji. Stare podùoýa mineralne naleýy zmyã wodà,
natomiast stare powùoki na bazie tworzyw sztucznych, o dobrej przyczepnoúci do podùoýa, naleýy przeszlifowaã
papierem úciernym. W celu wyrównania chùonnoúci podùoýa oraz zapewnienia odpowiedniej przyczepnoúci

®powierzchniæ naleýy zagruntowaã specjalnym Akrylowym Preparatem Gruntujàcym COVER  PG 141.

MIESZANIE

TYNK RETRO SD 640 jest dostarczany w postaci gotowej do uýycia. Przed nakùadaniem zawartoúã pojemnika
naleýy dokùadnie wymieszaã w celu wyrównania konsystencji. W razie koniecznoúci moýna rozcieñczyã wodà
(max. do 5% objætoúci tynku). Przyjæte proporcje rozcieñczania naleýy zachowaã na caùej powierzchni, na której
nakùadamy TYNK RETRO SD 640.

SPOSÓB APLIKACJI

Po wyschniæciu gruntu rozpoczynamy nakùadanie TYNKU RETRO przy pomocy stalowej pacy, a nastæpnie
formujemy z góry ustalony wzór wybranym narzædziem. Kontynuujàc prace naleýy pamiætaã aby ùàczenia tynku
odbywaùo siæ na mokro. Po upùywie okoùo 24 godzin od naùoýenia powierzchniê nale¿y zagruntowaæ. Do
wykoñczenia powierzchni tynku mo¿emy u¿yæ: BEJCY SD 633, WERNIUKSU METALICZNEGO SD 632, PATYNY
METALICZNEJ SD 634.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób powinien byæ transportowany i magazynowany w opako aniach
18 miesiêcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosiæ od +5°C do +25°C.
Chroniæ przed mrozem.

oryginalnych i nie naruszonych w  przez

DANE TECHNICZNE
o o- temperatura pod³o¿a i otoczenia podczas stosowania wyrobu: od + 5 C do + 25 C,

- czas schniêcia: po 24 godzinach powierzchniæ moýemy malowaã bejcà, werniksem b¹dŸ patyn¹. Caùkowite
  utwardzenie nastæpuje po 28 dniach.

2- wydajnoœæ: 1,5-2kg/m  w zale¿noœci od oczekiwanego efektu
- gruboœæ warstwy: 1-3mm.

3- gêstoœæ:  1,4 kg/dm ,
- narzêdzia nale¿y czyœciæ wod¹ bezpoœrednio po zakoñczeniu pracy.
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J. P. COVER Sp. z o.o. 
technologicznego.

 zastrzega sobie równie¿ pe³ne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju

J. P. COVER Sp. z o.o. gwarantuje w³aœciw¹ jakoœæ produktu, nie ma jednak wp³ywu na warunki i sposób jego 
zastosowania. Producent nie odpowiada za pracê Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powy¿ej informacje 
zosta³y podane w dobrej wierze wed³ug aktualnego stanu wiedzy I doœwiadczenia praktycznego, co nie zwalnia od
odpowiedzialnoœci za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej I BHP.

J. P. COVER Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialnoœci za wady i szkody powsta³e w wyniku ³¹cznego stosowania 
naszych produktów z materia³ami pochodz¹cymi z oferty innych producentów, a tak¿e w przypadku wprowadzania
jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i u¿ytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treœci w kolejnych edycjach karty technicznej bez wczeœniejszego
informowania o tym fakcie odbiorców.

ATESTY

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Wyrób niepalny. Podczas prac stosowaæ podstawowe przepisy BHP. Produkt zawiera cement. Reaguje z wod¹ 
alkalicznie. Nale¿y chroniæ skórê i oczy, w razie podra¿nienia przemyæ starannie wod¹ i natychmiast zasiêgn¹æ
porady lekarza. Szczegó³owe informacje zawarte s¹ w odpowiedniej Karcie Charakterystyki Preparatu 
Niebezpiecznego. Chroniæ przed dzieæmi!
Chroniæ przed dzieæmi!

BHP

wiaderko - 7kg, 14kg

OPAKOWANIE

KOLOR

Bia³y

SD 640
TYNK RETRO


