


TECHNIKA NATRYSKOWEGO NAKŁADANIA MAS TYNKARSKICH AKORD

WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Temperatura powietrza i podłoża: od +5°C do +25°C

Wilgotność względna powietrza:  ≤ 75%

Pogoda: bezwietrzna (ewentualnie zastosowanie szczelnych plandek ochronnych)

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów 
podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Wszelkie luźne, 
niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrównać 
zaprawą wyrównawczą, a  następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Przy mniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu podłoże wyrównać i wygładzić zaprawą 
klejąco-szpachlową KOMBI. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG. Zastosowanie zapraw szpachlowych i/lub wyrównawczych 
powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Świeże podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne można tynkować dopiero po upływie min. 4 tygodniowego okresu sezonowania.

GRUNTOWANIE
Przed natryskiem tynku podłoże należy zagruntować odpowiednim preparatem dla danej masy tynkarskiej. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. 
Zalecamy zastosowanie preparatu podbarwionego pod kolor tynku. UWAGA: Bezpośrednio przed aplikacją należy zabezpieczyć wszelkie elementy budynku, które nie są przeznaczone do tynkowania.

PRZYGOTOWANIE MASY DO APLIKACJI
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem 
koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można 
rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,1 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

TECHNIKA NATRYSKOWEJ APLIKACJI TYNKU
Masę tynkarską nakładać na podłoże przy pomocy pneumatycznego urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym 3÷4 atm. i średnicy dyszy 4-6 mm. Podczas natrysku masy pistolet należy prowadzić prostopadle 
do podłoża w odległości 0,5÷0,6 m.

WYSYCHANIE
Czas schnięcia nałożonej na akrylowej podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin, zaś masy polikrzemianowej i silikonowej po 24 godzinach. 
Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje po ok. 48 godzinach. UWAGA: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską 
chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze przeszpachlowanie całej jego 
powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem 
z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wysychania masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa 
pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich plandek ochronnych.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY WYKONAWCZE
EFEKT PRZYCZYNA SPOSÓB NAPRAWY

1. Cieniowanie na elewacji Natrysk przeprowadzony 
nierównomiernie Opanować poprawną technikę natrysku (równomiernie)

2. Widoczne prześwity do podłoża Warstwa tynku natryśnięta zbyt cienko Opanować technikę natrysku tynku na odpowiednią grubość

3. Widoczne „kratery” po natrysku Warstwa tynku natryśnięta na zbyt grubą warstwę Opanować technikę natrysku tynku na odpowiednią grubość

4. Bardzo duże straty materiału podczas natrysku Ustawiono zbyt duże ciśnienie na kompresorze bądź na pistolecie Ustawić odpowiednie ciśnienie na kompresorze 
lub na pistolecie

5. Bardzo duże straty materiału podczas natrysku 
występuje „plucie” na pistolecie Ustawiono zbyt małe ciśnienie na kompresorze bądź na pistolecie Ustawić odpowiednie ciśnienie na kompresorze 

lub na pistolecie

6. Blokuje się dysza podczas aplikacji Niepoprawnie dobrana dysza do wielkości uziarnienia Dobrać odpowiednią dyszę wg. zaleceń producenta tynku

7. Blokuje się dysza podczas aplikacji Zatkana dysza w pistolecie Oczyścić dyszę w pistolecie

8. Spadek ciśnienia na pistolecie Niesprawny kompresor Sprawdzić sprawność działania kompresora

9. Zbyt mała ilość kruszywa 
w stosunku do części płynnej Źle dobrany model pistoletu Wymienić pistolet na model KRIPXE K-12

10. Zbyt mała ilość kruszywa 
w stosunku do części płynnej Źle dobrane ciśnienie Wyregulować ciśnienie

11. Zbyt mała ilość kruszywa 
w stosunku do części płynnej Przytkany wylot dyszy Wyczyścić dyszę



PRODUKTY LINII AKORD
PERMURO AKORD – Akrylowa masa tynkarska do natrysku maszynowego  

GŁÓWNE ZALETY:
- wysoka odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne,
- wysoka wydajność,
- bardzo dobra przyczepność do podłoża,
- zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów,
- szeroka paleta kolorów,
- szybka i łatwa aplikacja,

 
PRZEZNACZENIE: do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do stosowania na dużych powierzchniach 
oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Wyróżnia się wysoką wydajnością i szybkością nakładania. Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, 
cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem 
Grunt PERMURO GT (GB/GK).

 

 ILOŚĆ PUNKTÓW W KLUBIE FACHOWCA (www.klubfachowca.pl):  7 pkt za 20 kg tynku

NOVALIT T AKORD – Polikrzemianowa masa tynkarska do natrysku maszynowego

GŁÓWNE ZALETY:
- mineralny charakter,
- niskoalkaliczny odczyn (pH 8÷9,5),
- wysoka odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne,
- wysoka wydajność,
- bardzo dobra przyczepność do podłoża,
- zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów,
- szybka i łatwa aplikacja,

 
PRZEZNACZENIE: do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do stosowania na dużych powierzchniach 
oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Wyróżnia się wysoką wydajnością i szybkością nakładania. Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, 
cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Szczególnie polecana w systemach wykończeniowych ścian zewnętrznych. Przed 
nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem Grunt NOVALIT GT.

ILOŚĆ PUNKTÓW W KLUBIE FACHOWCA (www.klubfachowca.pl):  7 pkt za 20 kg tynku

ARMASIL T AKORD – Silikonowa masa tynkarska do natrysku maszynowego 

GŁÓWNE ZALETY:
- najwyższa odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne,
- wysoka odporność na zabrudzenia z efektem „samooczyszczania”,
- wysoka wydajność,
- bardzo dobra przyczepność do podłoża,
- zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów,
- szybka i łatwa aplikacja,

 
PRZEZNACZENIE: do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. Szczególnie polecana do stosowania na dużych powierzchniach 
oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Wyróżnia się wysoką wydajnością i szybkością nakładania. Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, 
cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Szczególnie zalecana na obiektach wymagających wysokiej odporności na zabrudzenia 
oraz w systemach wykończeniowych stosowanych na ścianach wykonanych z materiałów o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, ceramika poryzowana). Dobrze sprawdza się 
na budynkach zlokalizowanych w pobliżu dróg i zakładów przemysłowych. Po zwilżeniu silikonowej wyprawy tynkarskiej na jej powierzchni powstaje efekt „odpychania” cząsteczek wody przez żywicę 
silikonową. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewację przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania 
preparatem Grunt ARMASIL GT .

ILOŚĆ PUNKTÓW W KLUBIE FACHOWCA (www.klubfachowca.pl):  7 pkt za 20 kg tynku

PARAMETRY TECHNICZNE:
- faktura: pełna,
- grubość ziarna: 1,0  mm; 1,5 mm; 2,0 mm,
- kolorystyka: wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru,
- średnie zużycie:
  1,0 mm – 1,5 kg/m2,
  1,5 mm – 2,0 kg/m2,
  2,0 mm – 2,5 kg/m2,

- opakowanie: 20 kg,
- paroprzepuszczalność: kat. V2 (średnia),
- absorpcja wody: kat. W2 (średnia),
- okres przydatności do stosowania:  24 miesiące od daty produkcji,
- dokumenty formalno-prawne: spełnia wymagania normy PN-EN 15824.

PARAMETRY TECHNICZNE:
- faktura: pełna,
- grubość ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm,
- kolorystyka: wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru 
  (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych),
- średnie zużycie:
  1,5 mm – 2,2 kg/m2,
  2,0 mm – 2,8 kg/m2,

- opakowanie: 20 kg,
- paroprzepuszczalność: kat. V2 (średnia),
- absorpcja wody: kat. W2 (średnia),
- okres przydatności do stosowania:  12 miesięcy od daty produkcji.
- dokumenty formalno-prawne: spełnia wymagania normy PN-EN 15824.

PARAMETRY TECHNICZNE:
- faktura: pełna,
- grubość ziarna: 1,5 mm,
- kolorystyka: wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru 
  (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych),
- średnie zużycie: 1,5 mm – 2,2 kg/m2,

- opakowanie: 20 kg,
- paroprzepuszczalność: kat. V2 (średnia),
- absorpcja wody: kat. W2 (średnia),
- okres przydatności do stosowania:  12 miesięcy od daty produkcji.
- dokumenty formalno-prawne: spełnia wymagania normy PN-EN 15824.



ZESTAWY + AKCESORIA DO NATRYSKU

KOMPLETNY ZESTAW „STARTOWY” DO NATRYSKU
 � Kompresor ABAC ProGV 34/24 PCM3 
 � Pistolet grawitacyjny KRIPXE K-12 + komplet dysz fi 4; 5 i 6 mm
 � Węże elastyczne na sprężone powietrze wykonane z EPDM (2 x 12,5 m) i łączone na szybkozłączki miedziane.

TŁOKOWY KOMPRESOR OLEJOWY ADAC ProGV 34/24 PCM3
ZALETY:

- wysoka jakość – model profesjonalny,
- duży zapas mocy (możliwość zastosowania nawet natrysku na 2 pistolety),
- kompaktowa budowa i wysoka efektywność,
- wydajne chłodzenie,
- łatwy transport,
- niska masa,
- nie wymaga rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT).
 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
- Pojemność: 24 l,
- Wydajność:  340 l/min,
- Ciśnienie robocze: 10 bar,
- Moc silnika: 2,2 kW (3,0 KM),
- Ilość cylindrów: 2 w układzie V,
- Obroty: 1450 obr/min,
- Ilość stopni sprężania: 1,
- Zasilanie: 230V / 50Hz /1F,
- Hałas: 93 dB (A),
- Waga: 49 kg,
- Wymiary (L x W x H): 490 mm x 645 mm x 810 mm,
- Gwarancja: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy.*

WYPOSAŻENIE:
- zbiornik,
- pompa,
- silnik elektryczny,
- wentylator,
- wózek na kołach z podwójnym uchwytem,
- zabezpieczenie termiczne,
- 2 manometry,
- 1 wyjście na 1 pistolet.

*) po wykonaniu płatnego przeglądu technicznego.

PISTOLET GRAWITACYJNY DO NATRYSKU MAS TYNKARSKICH firmy KRIPXE model K-12
ZALETY:

- wysoka jakość sprawdzona na wielu inwestycjach,
- wysoka ergonomia pracy,
- pełna kontrola nad ilością nakładanego materiału,
- płynna regulacja ciśnienia powietrza,
- możliwość odcięcia dopływu powietrza,
- łatwe połączenie na szybkozłączki,
- trwała metalowa konstrukcja pistoletu,
- optymalna pojemność zasobnika,
 - możliwość natrysku również na powierzchniach poziomych,
- łatwa konserwacja – nie wymaga smarowania,
- możliwość dokupienia dysz,
- możliwość zastosowania również do nakładania tapet natryskowych.
 

PARAMETRY TECHNICZNE:
- ciśnienie: 5 atm,
- wydajność powietrza: 150 l/m,
- waga pistoletu z zasobnikiem: ok. 1,0 kg (bez pokrywy zasobnika),
- pojemność zasobnika: 5 litrów.

WYPOSAŻENIE:
 - pistolet z regulatorem powietrza i materiału,

- zasobnik plastikowy z klapką,
- komplet 3 dysz średnicy 4, 5 i 6 mm.

AKCESORIA DODATKOWE:
 � WYMIENNE DYSZE DO NATRYSKU
 � FIRMOWE PLANDEKI I SIATKI OCHRONNE
 � FIRMOWE UBRANIA ROBOCZE



PROFESJONALNY PROGRAM DLA WYKONAWCÓW
GŁÓWNE ZALETY NATRYSKU MAS TYNKARSKICH 

 � Wyższe tempo aplikacji mas tynkarskich (więcej inwestycji  przy niższych kosztach własnych),

 � Wyższa o 10÷15% wydajność w stosunku do tynków nakładanych ręcznie (niższe koszty materiału),

 � Mniejsze zapotrzebowanie na siłę roboczą (niższe koszty robocizny),

 � Bardziej jednorodna i wyraźna faktura wyprawy tynkarskiej (lepszy efekt),

 � Łatwa aplikacja także na powierzchniach zakrzywionych, krzywoliniowych oraz poziomych (szerszy zakres stosowania),

 � Szeroka paleta mas tynkarskich opracowana pod kątem natrysku,

 � Łatwiejsze wykonywanie odcięć i przerw roboczych.

SYSTEM NATRYSKU AKORD FARBY KABE

ADRESACI PROGRAMU
Firmy wykonawcze posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem robót budowlanych, zainteresowane aktywnym 
promowaniem techniki natryskowej tynków AKORD Farby KABE.

KORZYŚCI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
 � Profesjonalny i kompletny zestaw do natrysku (wiodącego producenta w Europie).
 � Profesjonalne, bezpłatne szkolenie praktyczne dla każdego uczestnika programu.
 � Wysokiej jakości masy tynkarskie opracowane specjalnie pod kątem  techniki natryskowej.
 � Dostawa zestawu bezpośrednio pod wskazany adres.  
 � Profesjonalny mobilny serwis techniczny producenta agregatów na terenie całego kraju.
 � Naprawa agregatu lub udostępnienie agregatu zastępczego (jeżeli nie uda się go naprawić na miejscu) – do 48 h od zgłoszenia awarii.
 � Pełne wsparcie techniczne producenta (infolinia techniczna czynna przez 24 h/7 dni w tygodniu).
 � Możliwość przedłużenia 12-sto miesięcznego okresu gwarancji na kompresor  o kolejne 12-cie miesięcy po wykonaniu płatnego przeglądu. 
 � Program Lojalnościowy Klub Fachowca (www.klubfachowca.pl), w którym również można otrzymać zestaw do natrysku tynków (kupuj produkty – zbie-

raj punkty – wymieniaj na nagrody).

WARUNKI PROMOCJI 
 � Umowa o współpracy
 � Minimum ilościowe lub kwotowe
 � 12-miesięczny okres rozliczenia

DO NATRYSKU
MASZYNOWEGO

Klub Fachowca
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 Jesteśmy z Wami na polskim rynku już od 20 lat!  … a wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, kiedy to w 1908 roku, w niewielkim szwajcarskim miasteczku 
Gossau, Karl Bubenhofer założył firmę handlową dostarczającą farby firmom malarskim. Karl Bubenhofer był przedsiębiorcą, ale również artystą. Specjalizował się 
w renowacji wnętrz obiektów sakralnych. Wiele kościołów w Szwajcarii jest zdobionych malowidłami ściennymi jego autorstwa. W 1926 roku podejmując sakralnych. 
Wiele kościołów w Szwajcarii jest zdobionych malowidłami ściennymi jego autorstwa. W 1926 roku podejmując nowe wyzwania, sprzedał firmę handlową i założył 
fabrykę farb pod marką KABE Farben (skrót od imienia i nazwiska)… od tego momentu rozpoczyna się nowy rozdział historii…
 W roku 1947 do Firmy dołączył syn Bruno. Przez kolejne lata następował ciągły, dynamiczny rozwój fabryki a umiejętne dostosowanie się do nowych wyzwań 
rynku i oczekiwań Klientów pozwalało na wprowadzanie do oferty nowych produktów. Wkrótce oferta KABE Farben poza farbami została wzbogacona o tynki 
cienkowarstwowe, farby przemysłowe i proszkowe oraz farby i tynki mineralne na bazie potasowego szkła wodnego. Ten ostatni produkt, opracowany w 1999 roku, 
oparty był na absolutnie nowatorskiej recepturze, jedynej takiej na świecie. W taki oto sposób firma KABE Farben KArl Bubenhofer AG stała się prekursorem i liderem 
w dziedzinie technologii produktów mineralnych, podbijając międzynarodowe rynki pod prezesurą kolejnego następcy rodziny Bubenhofer - Ericha Bubenhofer, który 
przejął zarządzanie w 1986 roku…
 W Polsce Firma rozpoczęła swoją działalność w roku 1995 r. jako polsko – szwajcarska spółka partnerska Farby KABE Polska. Prezesem i współwłaścicielem był 
Ryszard Szajter, który przez swój zapał i zaangażowanie sprawił, że szwajcarska marka została doceniona przez Klientów i stała się rozpoznawalna w Polsce.
 W ciągu kolejnych 20 lat działalności na rynku polskim, firma ugruntowała swoją pozycję wiodącego dostawcy produktów na elewacje i do wnętrz. Firma Farby 
KABE Polska jest również liczącym się kontrahentem na rynku konserwatorskim.
Na liście obiektów referencyjnych znajduje się wiele polskich zabytków, m.in.: Muzeum Pałacowe w Wilanowie, Pałac Ogińskich w Siedlcach, Kamienice w Kazimierzu 
Dolnym, Bazylika na Jasnej Górze w Częstochowie, Pałac Branickich w Białymstoku i wiele innych. Szwajcarskie pochodzenie zobowiązuje – pielęgnowanie 
tradycyjnych, szwajcarskich wartości daje gwarancję, że produkty Farby KABE cechują się najwyższą jakością oraz niezawodnością.
 Misją Firmy Farby KABE od lat jest: „Dostarczanie nowoczesnych produktów dekoracyjno – ochronnych tak, aby zawsze cieszyły się pełną aprobatą i zaufaniem 
naszych Klientów – solidnie spełniając swoje zadanie przez długie lata … ”
 Dziękujemy wszystkim Klientom, Przyjaciołom, Kontrahentom firmy Farby KABE Polska za wszystkie lata wspólnych działań, partnerską współpracę, za 
zaangażowanie we wspólne projekty oraz okazane zaufanie.

szwajcarska
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