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BORAMAX SILMAX
Tynk silikonowy
Zastosowanie
Gotowa masa tynkarska BORAMAX SILMAX, przeznaczona do ręcznego wykonywania ostatecznej,
szlachetnej, ozdobnej warstwy na podłożach betonowych z tynków cementowo wapiennych i
podkładowych tynkach mineralnych. Szczególnie polecane dla pokrywania, jako ostateczne wykończenie
powierzchni elewacji budynków bez konieczności malowania, lub jako tynki o ciekawej fakturze do
zastosowania na powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Właściwości
 Zawiera starannie dobrane kompozycje silikatowe
 Cechuje go plastyczność, łatwa urabialność i nakładalność
 Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 Niska nasiąkliwość, silny efekt hydrofobowy, bardzo wysoka paroprzepuszczalność
 Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
 Odporny na zmywanie, ścieranie, czyszczenie
 Posiada podwyższoną odporność na porastanie grzybów i pleśni na powierzchni tynku
 Odporność na warunki atmosferyczne (zmiany temperatury, deszcz, promieniowanie słoneczne,
gazy)
 Bezzapachowy, nie szkodliwy dla zdrowia, ekologiczny.
W zależności od zastosowania, rodzaju wypełniaczy i różnej dystrybucji cząstek w składzie tynków
silikatowych, mają one różną strukturę i grubość warstwy.
Produkowane są następujące rodzaje faktur:
Faktura rowkowa (kornik) otrzymywana jest przez zatarcie pacą zaprawy zawierającej okrągłe ziarna,
zostawiające zagłębienia w kształcie rowków.
Faktura grysowa (baranek) otrzymywana jest przez zatarcie pacą zaprawy zawierającej gryz
marmurowy, którego ziarna tworzą strukturę.

Sposób użycia i warunki techniczne
Podłoże powinno być suche, równe, trwałe, dobrze związane, bez rys i spękań, odizolowane od wilgoci.
Nierówności
należy
wyrównać
przez
szpachlowanie
zaprawą
klejącą.
Przed nakładaniem tynków krzemianowych, barwionych, podłoże należy zagruntować preparatem
gruntującym
pigmentowanym
Zagruntowanie zapewnia równomierność wysychania, wzmocnienie wiązania, a w przypadku
kolorowych zabrudzeń przed efektem „prześwitywania” podłoża przy zacieraniu struktury. Przed
przystąpieniem do prac masę tynkarską należy mieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki
elektrycznej, z końcówką koszyczkową. Mieszanie masy tynkarskiej z innymi materiałami jest
niedozwolone.
Przy zastosowaniu barwionego tynku na dużych powierzchniach, należy zwrócić szczególną uwagę na to,
aby był on z jednej partii produkcyjnej, gdyż możliwe są minimalne różnice w odcieniu koloru.
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Prace tynkarskie należy prowadzić w temperaturze od +5oC do +25oC. Podłoże musi być odpowiednio
przygotowane tj. musi być zwarte, równe, niespękane, pozbawione wszelkich łuszczących się i luźnych
elementów, jak również pozbawione wszelkich glonów, mchów, pleśni i innych porostów. Przed
nakładaniem tynku powierzchnię należy zagruntować preparatem gruntującym pod tynki. Zaleca się
stosowanie gruntów barwionych w odcieniu tynku, które minimalizują zużycie i gwarantują jednolity,
pozbawiony przebarwień, kolor tynku.
UWAGA ! Produkt zawiera szkło wodne i może działać agresywnie na szkło, drewno i metale.
Podczas prowadzenia prac przygotowawczych i przy nakładaniu tynku chronić skórę i oczy przed
działaniem składników tynku. W przypadku dostania się do oczu natychmiast wypłukać czystą wodą i
skontaktować się z lekarzem. Narzędzia czyścić bieżącą wodą, bezpośrednio po użyciu. Nie należy
wykonywać tynkowania podczas deszczu, mrozu i przy bezpośrednim działaniu słońca na ściany. Chronić
przed deszczem. Tynk nakłada się pacą ze stali nierdzewnej, którą zbiera się nadmiar tynku. Tynk kładzie
się na grubość ziarna kruszywa fakturującego. Fakturę otrzymuje się przez zatarcie pacą z tworzywa
sztucznego.

Zużycie
W zależności od grubości i rodzaju ziarna w tynkach krzemianowych o n/w fakturach orientacyjne
zużycie wynosi:
Kornik 2,0 mm – 2,4 – 2,9 kg/m2
Kornik 2,5 mm – 3,0 – 3,5kg/m2
Kornik 3,0 mm – 3,4 – 3,9 kg/m2
Baranek 1,0 mm – 2,0 – 2,3 kg/m2
Baranek 1,5 mm – 2,5 – 3,0 kg/m2
Baranek 2,0 mm – 3,0 – 3,5 kg/m2
Zużycie może ulec zmianie w zależności od jakości podłoża / równości / i umiejętności wykonawczych.

Opakowania
Wiadro 25kg – paleta 22 sztuki
120 kolorów według palety barw producenta
UWAGA
Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny wg obowiązujących przepisów. Przed
zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Przestrzegać ogólnych
zasad BHP. Podczas prac należy chronić oczy i skórę. Chronić przed dziećmi.
Chronić przed przegrzaniem i zamrożeniem.
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