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ECOROCK 150
Cienkowarstwowy tynk polimerowo-mineralny o strukturze baranka

Dobre w³aœciwoœci aplikacyjne

Wysoka paroprzepuszczalnoœæ

Doskona³a odpornoœæ na warunki
atmosferyczne

Wysoka wydajnoœæ

ECOROCK 150 s³u¿y do rêcznego i mechanicznego wykonywania szlachetnych, 
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewn¹trz jak i na zewn¹trz budynku. 
Mo¿e byæ stosowany na ka¿dym pod³o¿u mineralnym, które jest odpowiednio 
mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, warstwa 
zbrojona w systemie ociepleñ ETICS ECOROCK PLUS i ECOROCK FF PLUS.

ZASTOSOWANIE

» 
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Baza: sucha mieszanka mineralna z dodatkiem wyselekcjonowanego
   kruszywa kwarcowego i plastyfikatorów

Proporcje mieszanki: oko³o 5,0 l na 25 kg suchej masy
Gêstoœæ zaprawy po zarobieniu wod¹: oko³o 1,80 kg/dm3
Czas gotowoœci do pracy: oko³o 1 godziny
Czas otwarty pracy: oko³o 20 minut
Temperatura pod³o¿a i otoczenia: od +5°C do +25°C

DANE TECHNICZNE

Worek 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg (42 szt.)

OPAKOWANIE

ECOROCK 150 jest such¹ mieszank¹ mineraln¹ z dodatkiem 
wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego i plastyfikatorów u³atwiaj¹cych 
nak³adanie i przyczepnoœæ wyprawy tynkarskiej do pod³o¿a. Charakteryzuje 
siê du¿¹ paroprzepuszczalnoœci¹ i wysok¹ odpornoœci¹ na dzia³anie wody po 
ca³kowitym zwi¹zaniu.
Nie zawiera wolnego wapna, dziêki czemu ogranicza niebezpieczeñstwo 
powstawania wykwitów.

W£AŒCIWOŒCI

Pod³o¿e powinno byæ równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeñ zmniejszaj¹cych przyczepnoœæ wyprawy tj. kurzu, wapna, 
t³uszczu, resztek starych pow³ok malarskich. W celu zmniejszenia ch³onnoœci 
pod³o¿e nale¿y zagruntowaæ jednym z gruntów firmy FAST. Zawsze dla 
zwiêkszenia przyczepnoœci tynku niezale¿nie od rodzaju pod³o¿a nale¿y przed
ka¿dym na³o¿eniem wyprawy zagruntowaæ je ECOROCK 200.

Zaprawê mo¿na stosowaæ na pod³o¿a:
 tynki cementowe i cementowo-wapienne (po up³ywie minimum

   28 dni i wilgotnoœci nie wy¿szej ni¿ 4%) zagruntowane ECOROCK 200
 beton (po up³ywie powy¿ej 3 miesiêcy i wilgot. nie wy¿szej ni¿ 4%)

   zagruntowany ECOROCK 200
 pod³o¿a gipsowe (wilgotnoœæ <1%) zagruntowane FAST GRUNT U

   i ECOROCK 200
 warstwa w systemie ociepleñ zbrojona siatk¹, wykonana na

   zaprawie ECOROCK 120 i zagruntowana ECOROCK 200 powy¿ej 3 dni.
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PRZYGOTOWANIE POD£O¯A

Ca³¹ zawartoœæ worka dok³adnie wymieszaæ mechanicznie z oko³o 5,0 litrami 
czystej wody a¿ do uzyskania jednolitej pasty o za³o¿onej konsystencji.
Tak rozrobion¹ masê pozostawiæ na oko³o 10 minut i ponownie dok³adnie 
przemieszaæ (nie dolewaæ wody), zu¿yæ w przeci¹gu 1 godziny. Na wczeœniej 
odpowiednio przygotowane i zagruntowane pod³o¿e nanosimy wyprawê w 
cienkiej warstwie (na gruboœæ ziarna) za pomoc¹ pacy ze stali nierdzewnej. Po 
krótkim czasie zale¿nym od warunków wystêpuj¹cych w czasie nak³adania 
mo¿emy rozpocz¹æ jej fakturowanie przy pomocy pacy plastykowej.
Tynk nale¿y zacieraæ na okr¹g³o. Podczas nak³adania tynku przestrzegamy 
generalnej zasady nak³adaj¹c „mokre na mokre”. W przypadku zgêstnienia 
masy w tym czasie, ponownie intensywnie wymieszaæ, nie dolewaj¹c wody. 
Narzêdzia i pojemnik powinny byæ czyste. 

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB U¯YCIA

ZU¯YCIE oko³o:
2,20 kg/m2 przy gruboœci ziarna 1,5 mm
3,00 kg/m2 przy gruboœci ziarna 2,0 mm
3,80 kg/m2 przy gruboœci ziarna 2,5 mm
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ZU¯YCIE

Przechowywaæ w szczelnie zamkniêtych opakowaniach, w suchych 
pomieszczeniach, na paletach w temperaturze od +5°C do +25°C.
Okres przydatnoœci do u¿ycia wynosi 12 miesiêcy.

PRZECHOWYWANIE

Przestrzegaæ w czasie nak³adania tynku odpowiednich
warunków atmosferycznych tj. unikaæ du¿ego nas³onecznienia,
deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotnoœci powy¿ej 75%. Temperatura
otoczenia w trakcie robót jak i podczas wysychania powinna wynosiæ
od +5°C do +25°C. Czas wysychania od 12 do 36 godzin. Malowanie
tynków farbami silikatowymi mo¿emy rozpocz¹æ po wyschniêciu
lecz nie wczeœniej ni¿ po 3 dniach. Farby silikonowe mo¿na
nak³adaæ po 7 zaœ siloksanowe i akrylowe po minimum 28 dniach.
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Wyrób zgodny z normà : PN-EN 998-1:2012
Wyrób zgodny z Europejsk¹ Ocen¹Techniczn¹: ETA 17/0335.
Posiada certyfikat zgodnoœci ETA: 1020-CPR-020-037155.
Posiada aktualny atest higieniczny.
Sk³adnik systemu ociepleñ ECOROCK PLUS i ECOROCK FF PLUS.
Wyrób zgodny z Krajow¹ Ocen¹ Techniczn¹: ITB-KOT-2017/0018
wydanie 1 z 2017

NORMY

Wszystkie dane techniczne zostaùy pomierzone w normalnych warunkach tj. 
temp. +20°C i wilgotnoœæ powietrza 60%. W przypadku innych warunków ni¿ 
powy¿sze czas schniêcia mo¿e ulec zmianie tzn. wyd³u¿yæ siê lub skróciæ.
Przed zastosowaniem produktu nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê 
z opisem na opakowaniu oraz w³aœciw¹ kart¹ techniczn¹.

UWAGA

Zawiera: cement portlandzki 65997-15-1.
H315: Dzia³a dra¿ni¹co na skórê.
H317: Mo¿e powodowaæ reakcjê alergiczn¹ skóry.
H318: Powoduje powa¿ne uszkodzenie oczu.
H335: Mo¿e powodowaæ podra¿nienie dróg oddechowych.
P260: Nie wdychaæ py³u.
P302+P352:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIÊ NA SKÓRÊ:
Umyæ du¿¹ iloœci¹ wody z myd³em.
P304+P340:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIÊ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadziæ lub 
wynieœæ poszkodowanego na œwie¿e powietrze i zapewniæ warunki do 
odpoczynku w pozycji umo¿liwiaj¹cej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIÊ DO OCZU: Ostro¿nie p³ukaæ wod¹ przez kilka 
minut. Wyj¹æ soczewki kontaktowe, je¿eli s¹ i mo¿na je ³atwo usun¹æ.
Nadal p³ukaæ.

OSTRZE¯ENIE
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