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INSTRUKCJA MIESZANIA KROK PO KROKU
Tynk ATLAS TRE składa się z 3 komponentów:
1. składnik A - sucha mieszanka 2 x 10 kg 
2. składnik B - rozcieńczalnik 5 kg  

3. składnik C - saszetka z pastą pigmentową 15 mililitrów

Składniki A i B stanowią bazę tynku. Zostały umieszczone w zamkniętym opakowaniu zbiorczym, 
służącym równocześnie jako pojemnik do wymieszania wszystkich komponentów. 

Składnik C - czyli pasta pigmentowa - sprzedawana jest oddzielnie w saszetkach 
o pojemności 15 mililitrów. W ofercie występuje10 różnych past pigmentowych, 
które umożliwiają uzyskanie 10 kolorów podstawowych. 
Zastosowanie 2 lub 3 saszetek tego samego pigmentu zwiększa jego intensywność 
i tym samym poszerza gamę kolorystyczną do 30 kolorów.
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Pierwszy na rynku tynk mineralno-silikonowy ATLAS TRE 

3 składnikowy tynk  do samodzielnego przygotowania i barwienia.

10 kg 5 kg

15 ml

10 kg

UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Podłoże, na którym planowane jest nakładanie tynku, powinno być zagruntowane masą podkładową 
ATLAS CERPLAST, w celu ujednolicenia jego chłonności oraz stworzenia warstwy sczepnej.

Przed przystąpieniem do prac należy przygotować odpowiednią ilość zestawów, umożliwiającą nałożenie tynku 
na powierzchnię całej ściany w jednym procesie. Prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami obowią-
zującymi przy nakładaniu tynków cienkowarstwowych. Niezastosowanie się do tej zasady może spowodować 
powstanie widocznych linii połączeń. 

Ważne jest również wcześniejsze przygotowanie sprzętu i narzędzi potrzebnych do nakładania tynków cienko-
warstwowych. 
Niezbędne narzędzia: mieszarka z mieszadłem wstęgowym, paca stalowa do nanoszenia tynku oraz paca 
z tworzywa do fakturowania.

W przypadku niezastosowania się do niniejszej instrukcji producent nie bierze odpowiedzialności 
za jakość, wygląd  i parametry produktu.
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OPAKOWANIE ZBIORCZE

SPRZEDAWANE OSOBNO

BAZA TYNKU



składniki A 
(2 worki 
suchej mieszanki) 

Z pojemnika zbiorczego wyjąć:

oraz składnik B
(rozcieńczalnik 5 kg)

Przed otwarciem kanistra
ze składnikiem B dokładnie go 
wymieszać (wstrząsnąć) 

a następnie wlać całą zawartość 
do pojemnika, w którym 
dostarczone zostały składnik A i B.

Saszetkę z pigmentem 
(składnik C) 

zgiąć kilkukrotnie w dłoniach 
w celu wymieszania zawartości. 

Następnie rozciąć jej górną 
część na całej długości 
przy pomocy noża do tapet 
lub nożyczek.

B
B

BB

C C

A
A B

Krok 1

Krok 2

Krok 3

10 kg 5 kg

5 kg

5 
kg

15 ml 15 ml

10 kg



Całą zawartość saszetki (składnika C) 
wycisnąć jak najdokładniej do pojemnika 
zbiorczego z wlanym składnikiem B, 
tak aby pasta nie pozostała w saszetce.

Uwaga! 
Jeżeli planowany kolor wymaga 2 
lub 3 saszetek, należy je wycisnąć 
w ten sam sposób jedna po drugiej. 

Wymieszać dokładnie składnik 
B  ze składnikiem C, używając 
do tego elektrycznej mieszarki 
wolnoobrotowej z mieszadłem 
wstęgowym (do zapraw).
Mieszać do uzyskania 
jednolitego koloru mieszaniny B i C.

Wsypać całą zawartość pierwszego worka składnika A i dokładnie wymieszać do uzyskania 
jednolitej masy. Następnie dosypać drugi worek składnika A i po raz kolejny dokładnie 
wymieszać, aż wszystkie składniki połączą się, tworząc pozbawiony grudek jednolity 
kolorystycznie tynk.
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Podstawowe zasady :

- Tynk nakładać na powierzchnię ściany w odpowiednich warunkach czyli w temp. od +5 do +25oC.
- Prace prowadzić powinny brygady tynkarskie o odpowiedniej liczbie osób, tak aby możliwe było 

sprawne nałożenie tynku na całą powierzchnię ściany, zgodnie z zasadą mokre na mokre.
- Należy pamiętać, że ze względu na mineralno–silikonowy charakter tynku, pozostawienie go wymie-

szanego w pojemniku na dłużej niż 2 godziny, może spowodować związanie tynku i uniemożliwi jego 
dalsze wykorzystanie. Ważne jest, aby  przygotować odpowiednią ilość tynku, którą zdąży się wykorzy-
stać w określonym czasie.   

- Tynku nie wolno nakładać na ścianę silnie nasłonecznioną, gdyż powoduje to przedwczesne wysycha-
nie tynku, co skutkuje pojawieniem się plam i przebarwień.

- Nie należy pozostawiać rusztowań stojących przy nasłonecznionej ścianie ze świeżo nałożonym 
tynkiem, ponieważ mogą pojawić się odbicia negatywu rusztowań na powierzchni, ze względu na 
mineralny charakter tynku.

- Koniecznie należy zabezpieczyć otynkowaną ścianę przed możliwymi opadami.
- W przypadku nasłonecznionych ścian, zaleca się stosowanie siatek osłonowych.

TRE TRE TRETRE TRE TRE
Krok 7

Krok 8

Krok 9

Wymieszany tynk odstawić na ok. 5 minut.
Czas ten potrzebny jest, aby zaszły odpowiednie 
reakcje chemiczne. 

W tym czasie przygotować kolejne wiadra tynku 
powtarzając kroki 1 – 6, pamiętając o czasie
jego przydatności do nakładania i ilości potrzebnej 
na realizację danej powierzchni.

Po upływie 5 minut od przygotowania 
tynku, przemieszać go powtórnie. 

Zaleca się wymieszanie tynków między wiadrami, 
w celu uniknięcia ewentualnych różnic kolorystycznych 
mogących wystąpić pomiędzy nimi (np. z powodu 
niedokładnego wyciśnięcia z saszetki pasty 
pigmentowej).

Przygotowany tynk, nakładać na powierzchnię zgodnie z zasadami 
i technologią obowiązującą  przy nakładaniu tynków cienkowarstwowych.

5 min


