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PERMURO – Akrylowa masa tynkarska

______________________________________________________________
Zastosowanie:

Słu y do r cznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewn trz i wewn trz budynków. Stosowana zarówno w budynkach nowych jak i ju istniej cych na
podło ach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny) jak i pokrytych dobrze
zwi zana powłok malarsk na bazie tworzyw sztucznych. Tynk PERMURO jest składnikiem systemu
ocieple na bazie styropianu – KABE THERM. Podło e wymaga zagruntowania preparatem –
GRUNT PERMURO.

Główne zalety:

– Wysoka odporno na warunki atmosferyczne;
– Du a odporno na uszkodzenia mechaniczne;
– Szeroka paleta kolorów;
– Du y wybór faktur i grubo ci ziarna;
– Łatwe nakładanie i wyprowadzanie wzoru;
– Zabezpieczony przed porostem alg i grzybów.

_________________________________________________________________________
Dane techniczne:

Bazowy rodek wi

cy: dyspersja ywic akrylowych;

Pigmenty: odporne wpływ czynników atmosferycznych nieorganiczne i organiczne pigmenty
barwne;
Kolory: naturalna biel i kolory wg wzornika KABE (206 kolorów), NCS lub dostarczonego wzoru;
(mo liwo

samodzielnego barwienia w systemie COLORATO)

Faktury: pełna, drapana/mieszana, modelowana;
Grubo ci ziarna: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm;
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;
Przepuszczalno
Nasi kliwo

pary wodnej: Sd = 0,27 m (wymóg normowy Sd
2

powierzchniowa: w= 0,07 kg/m h

0,5

2,0 m);

(wymóg normowy w

2

0,5

0,5 kg/m h );

Tabela zu ycia
Wielko

ziarna

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm

Dokumenty
formalno-prawne:
Opakowania:

rednie zu ycie
na 1 m2
1,8 kg /m2
2,3 kg /m2
3,0 kg /m2
3,7 kg /m2
4,5 kg /m2
2,0 kg /m2

Faktura pełna
X
X
X
X
X

Faktura
drapana/mieszana
X
X
X
X

Faktura
modelowana

X

Atest Higieniczny PZH B-1536/95
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2580/2002
Jednorazowe opakowanie plastikowe, zawieraj ce 25 kg produktu.

Przechowywanie: Przechowywa w szczelnie zamkni tym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz
chronionym przed mrozem. Okres przydatno ci do stosowania produktu wynosi do 24 miesi cy od
daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu. Opakowania napocz te nale y szczelnie zamkn
i jak najszybciej zu y .
Produkt wytwarzany na licencji firmy: KARL BUBENHOFER AG Gossau/Szwajcaria
Farby KABE Polska Sp. z o.o. 40-742 Katowice, ul. l ska 88,
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Przygotowanie
podło a:

Gruntowanie:
Przygotowanie
tynku:

SPOSÓB U YCIA:
Podło e musi by no ne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia
biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku wyst powania tego rodzaju
plam i wykwitów nale y zastosowa specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji. Wszelkie
lu ne, niezwi zane z podło em warstwy (odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba
usun . W sytuacji, gdy nierówno ci s wi ksze ni 1 cm cian nale y wyrówna , ubytki wypełni
zapraw wyrównawcz a nast pnie, cało wyrówna (przeszpachlowa ) zapraw szpachlow . Przy
mniejszych nierówno ciach podło e wyrówna zapraw szpachlow . W przypadku nakładania tynku
na nowo wykonanych podło ach mineralnych (jak np. beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny)
nale y zachowa min. 4 tygodniowy okres sezonowania.
Przy wykonywaniu tynku w systemie ocieple KABE THERM, podło e nale y wykona zgodnie
z technologi ocieplania cian zewn trznych budynków. Tynk mo na nakłada na zagruntowan
powierzchni dopiero po całkowitym wyschni ciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach
nast puje po 3-4 dniach.
Na 24 godziny przed nakładaniem tynku podło e nale y zagruntowa
PERMURO.

preparatem – GRUNT

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Przy długim okresie magazynowania
bezpo rednio przed u yciem tynk nale y dokładnie wymiesza (wiertark /mieszark wolnoobrotow
z mieszadłem koszykowym) a do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest
wskazane gdy mo e doprowadzi do nadmiernego napowietrzenia masy.

Nakładanie:

Mas tynkarsk nało y na podło e cienk , równomiern warstw na grubo ziarna, za pomoc
pacy nierdzewnej. Nast pnie pac plastikow wyprowadzi faktur tynku, zacieraj c nało on mas
ruchami kolistymi (faktura pełna i mieszana) lub ruchami podłu nymi (faktura drapana).
Tynk akrylowy o fakturze modelowanej nale y nakłada pac ze stali nierdzewnej na grubo 1-5
mm, a nast pnie w zale no ci od potrzeb wyprowadzi wzór wałkiem, pac lub g bk .

Wysychanie:

Czas schni cia nało onego na podło e tynku (w temperaturze +20ºC i wilgotno ci wzgl dnej
powietrza 55 %) wynosi ok. 6 godzin. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej nast puje po 48
godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotno
powietrza wydłu aj okres wysychania tynku,
nawet do kilku dni. Nowo nało ony tynk chroni przed opadami atmosferycznymi a do jego
całkowitego utwardzenia. Pomieszczenia zamkni te po otynkowaniu wietrzy a do zaniku
specyficznego zapachu.

Wskazówki
wykonawcze:

Na efekt ko cowy wykonanej wyprawy tynkarskiej mo e mie wpływ rodzaj podło a. Dlatego te ,
w przypadku wyst powania podło a zró nicowanego (jak np. tynk cementowo-wapienny poł czony
z podło em betonowym) zaleca si wcze niejsze przeszpachlowanie jego całej powierzchni zapraw
klejowo-szpachlow KOMBI.
W celu unikni cia ró nic kolorystycznych niezb dne jest wykonanie powierzchni stanowi cej odr bn
cało
architektoniczn w jednym cyklu roboczym metod „mokre na mokre”. Bezpo rednio po
zako czeniu prac narz dzia nale y umy wod . Podczas nakładania i wysychania tynku powinna
wyst powa bezdeszczowa pogoda z temperatur powietrza od +5ºC do +25ºC. Nale y unika pracy
na powierzchniach bezpo rednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony
niewyschni tej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych
zaleca si zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

Informacje zawarte w Karcie katalogowej produktu oparte s na naszej wiedzy, badaniach laboratoryjnych i jego dotychczasowych zastosowaniach.
W przypadku konkretnych zastosowa powinny by poddane dokładnej weryfikacji. Informacje i zalecenia podane na karcie zast puj informacje wydane
wcze niej.
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