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Opakowania: 25 kg

ZASTOSOWANIE Tynk akrylowy TA przeznaczony jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw 
tynkarskich na podło-żach betonowych, mineralnych tynkach, oraz na warstwie zbrojonej w systemie ocieplania ścian budynków 
RENOX na styropianie. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Możliwe jest uzyskanie faktur drapanych (kornikowej, 
rowkowej, rozproszonej– w zależności od sposobu zacierania i ziarna) lub faktury ziarnistej (baranka). Nie zaleca się wykonywania 
wypraw na ścianach niewyschniętych, zawierających dużą ilość wilgoci technologicznej (np. świeży beton komórkowy). Jeżeli obiekt 
znajduje się na terenie gdzie może wystąpić podwyższone stężenie zarodników mchów, glonów itp. (np. w okolicach lasów, zbiorników 
wodnych) zaleca się stosowanie Tynku Silikonowego TS lub Tynku Silikonowo-Siloksanowego Si-Sil.
 
WŁAŚCIWOŚCI Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej, z wypełniaczami 
mineralnymi, środkiem hydrofobizującym, domieszkami modyfikującymi i pigmentami. Nie zawiera amoniaku i rozpuszczalników 
organicznych. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i elastycznością, trwałością 
zabarwienia, wysoką odpornością na uderzenia, szorowanie a także łatwością wykonywania wyprawy.
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe, oczyszczone z kurzu, resztek farb, pleśni, 
glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych. Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi 
należy całkowicie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem pokryć środkiem grzybo-
bójczym, oczyścić mechanicznie i zastosować środek grzybobójczy ponownie a spękane i zarysowane naprawić Klejem do siatki na 
styropianie FP-12 lub inną, dostosowaną do rodzaju podłoża zaprawą i odczekać do wyschnięcia. Tynkowane podłoża muszą być 
dojrzałe i jednolicie suche na całej powierzchni! Tynki podkładowe wymagają co najmniej 28-dniowego sezonowania. Warstwa 
zbrojona siatką z włókna szklanego w systemie ocieplania ścian RENOX wymaga 3-5 dni wysychania. Suche i dojrzałe podłoża należy 
zagruntować Gruntem Fasalit K1. Chłonne tynki podkładowe gruntować dwukrotnie i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 24 
godziny. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem środków gruntujących należy osłonić.
 
PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA Przed użyciem masę tynkarską należy dokładnie wymieszać i sprawdzić zgodność 
koloru z zamówieniem. Przy stosowaniu tynków kolorowych należy zwrócić uwagę, aby co najmniej na jednej elewacji lub na każdej 
wyodrębnionej powierzchni, używać masy z jednej serii produkcyjnej. Nie rozrzedzać wodą, ani mieszać z innym materiałem. Należy 
nanosić na przygotowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, warstwą na grubość ziarna. Po ściągnięciu nadmiaru zacierać 
pionowo, poziomo lub koliście, przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Fakturowanie przeprowadzić nie później niż po ok. 15 min. od 
nałożenia zaprawy- nie zwilżać wodą! Prace tynkarskie prowadzić w sposób ciągły (metoda „mokre na mokre”), aby uniknąć 
widocznych połączeń i nierównomierności barwy. Na dużej powierzchni zastosować podział na mniejsze fragmenty z zachowaniem 
prostych odcięć, przy użyciu przylepnej taśmy tynkarskiej. W celu wyrównania barwy i struktury nie dopuszczać do całkowitego 
opróżnienia wiadra z masą, lecz uzupełniać od połowy świeżą masą z nowego pojemnika i starannie wymieszać obie części. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu 
elewacji, bez specjalnych osłon. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. 
Przeciętny czas wysychania tynku wynosi 12-48 godzin. Warunki pogodowe mogą ten czas znacznie wydłużyć. Czyszczenie narzędzi 
czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. 
 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiadrach, na paletach, w suchych warunkach. 
Chronić przed słońcem, mrozem i wysokimi temperaturami. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy, od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 

www.franspol.com.pl

TYNK AKRYLOWY
 TA

GWARANCJE I UWAGI Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe 
w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki 
budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość naszych 
produktów. Nasze zalecenia, co do sposobu stosowania opierają się na przepro-
wadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić 
jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika 
z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach stosowania i przy określo-
nych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Podczas użytko-
wania należy stosować odpowiednie środki ochronne, chronić oczy, układ odde-
chowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. 
Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z le-
karzem. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.
 
DANE TECHNICZNE
Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): 
od +5°C do +25°C. Uziarnienie:  baranek 1,5; 2,0 mm | kornik 2,0 i 2,5 mm. 
Kolorystyka: bogata paleta kolorów według wzornika Franspol.
Uwaga! W przypadku nakładania tynku na dużych powierzchniach elewacji zaleca się 
stosowanie barw o współczynniku odbicia światła nie mniejszym niż 20%. Wartości tego 
współczynnika podane są we wzorniku barw tynków i farb firmy Franspol.

 
ELEMENT SYSTEMU

RENOX

1,5 mm-2,4-2,8
2,0 mm-3,3-3,6

BARANEK

2,0 mm-2,3-2,8
2,5 mm-3,0-3,3

KORNIK


