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ECOROCK 351
Tynk silikonowy - struktura baranka

Wysoka paroprzepuszczalnoœæ pow³oki

Pe³na hydrofobowoœæ pow³oki
- efekt samooczyszczania

Maksymalna ochrona przed rozwojem
alg i grzybów

ECOROCK 351 s³u¿y do wykonywania szlachetnych, cienkowarstwowych 
wypraw tynkarskich zarówno 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, piaskowiec) oraz 
pokryte dobrze trzymaj¹cymi siê pow³okami malarskimi.

ZASTOSOWANIE
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Baza: wodna dyspersja ¿ywic silikonowych i styrenowo-akrylowych
z dodatkiem emulsji siloksanowej, wype³niaczy mineralnych i pigmentów
Gêstoœæ: oko³o 1,80 kg/dm3
Czas otwarty: oko³o 20 minut
Czas schniêcia: od 12 do 48 godzin
Temperatura pod³o¿a i otoczenia: od +5oC do +25oC
Zawartoœæ LZO: poni¿ej 30 g/l

DANE TECHNICZNE

ECOROCK 351 jest gotowym do u¿ycia produktem na bazie dyspersji 
silikonowej, emulsji siloksanowej oraz dyspersji akrylowo-styrenowej.
Jestdodatkowo wzmocniony w³óknami bazaltowymi, co bezpoœrednio wp³ywa 
na poprawê wytrzyma³oœci oraz elastycznoœci wykonanej pow³oki tynkarskiej. 
Tworzy pow³okê mocno zwi¹zan¹ z pod³o¿em, charakteryzuj¹c¹ siê wysok¹ 
paroprzepuszczalnoœci¹. Dziêki powierzchniowej hydrofobizacji ECOROCK 351 
posiada znacznie obni¿on¹ zwil¿alnoœæ ograniczaj¹c¹ penetracjê wody z 
substancjami w niej rozpuszczonymi. Tynk charakteryzuje siê wysok¹
odpornoœci¹ na brudzenie oraz rozwój mikroorganizmów takich jak glony
i grzyby. Szczególnie zalecany w systemach dociepleñ budynków
z zastosowaniem we³ny mineralnej. Dostarczany w bogatej palecie kolorów.
Zawiera œrodki uniemo¿liwiaj¹ce rozwój mikroorganizmów takich jak algi
i grzyby.

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 FAST GRUNT G lub FAST GRUNT U.
Zawsze dla zwiêkszenia przyczepnoœci tynku, niezale¿nie od rodzaju pod³o¿a, 
nale¿y przed ka¿dym na³o¿eniem wyprawy zagruntowaæ je ECOROCK 200. 
Zaleca siê stosowanie podk³adu gruntuj¹cego w odcieniu wybranego koloru 
ECOROCK 351.

Masê tynkarsk¹ 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 wilgotnoœci 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

Przed przyst¹pieniem do nak³adania tynku zawartoœæ ka¿dego opakowania
nale¿y wymieszaæ za pomoc¹ wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania 
konsystencji. Na wczeœniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane 
pod³o¿e nanosimy masê tynkarsk¹ 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 j¹ fakturowaæ przy pomocy pacy
plastikowej. Tynk zacieraæ ruchami okrê¿nymi. Podczas nak³adania tynku 
nale¿y przestrzegaæ generalnej zasady nak³adaj¹c „mokre na mokre”.
Narzêdzia i pojemnik powinny byæ czyste. W trakcie nak³adania i wysychania 
tynku przestrzegaæ odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura 
pod³o¿a i otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nas³onecznienia, deszczu
oraz zbyt wysokiej wilgotnoœci wzglêdnej powietrza powy¿ej 75%. Czas 
wysychania tynku przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi od 12 do 48 
godzin.

Dodatkowe wskazówki wykonawcze:
 Przed aplikacj¹ nale¿y sprawdziæ zgodnoœæ koloru z zamówieniem. 
Wszelkie reklamacje dotycz¹ce koloru nie bêd¹ uwzglêdniane po na³o¿eniu 
produktu.

  W celu unikniêcia ró¿nic w odcieniach na jednej powierzchni 
architektonicznej, prace nale¿y prowadziæ bez przerw, stosuj¹c opakowania 
z tynkiem, uprzednio wymieszane miêdzy sob¹ w du¿ej kastrze.
 Do czasu ca³kowitego wyschniêcia chroniæ tynk przed niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy os³on montowanych na 
rusztowaniach.
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PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB U¯YCIA

ZU¯YCIE oko³o:

2,50 kg/m2 przy gruboœci ziarna 1,5 mm
3,20 kg/m2 przy gruboœci ziarna 2,0 mm
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1,70 kg/m2 przy gruboœci ziarna 1,0 mm

ZU¯YCIE

Przechowywaæ w fabrycznie zamkniêtych opakowaniach, w suchych 
pomieszczeniach w temperaturze od +5oC do +25oC
Okres przydatnoœci do u¿ycia znajduje siê na opakowaniu.

PRZECHOWYWANIE

Zwiêkszona wytrzyma³oœæ i elastycznoœæ
dziêki zastosowaniu w³ókien bazaltowych
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Wyrób zgodny z Europejsk¹ Ocen¹ Techniczn¹: 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

P102 - Chroniæ przed dzieæmi.
P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skór¹: Umyæ du¿¹ iloœci¹ wody z 
myd³em.
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.
P273 - Unikaæ uwolnienia do œrodowiska.
EUH 208. Zawiera tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,
3H)-dion, mieszaninê 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-
7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6].
Mo¿e powodowaæ wyst¹pienie reakcji alergicznej.

OSTRZE¯ENIE

Wiadro 15 kg
Paleta: 660 kg w wiadrach 15 kg (44 szt.)

OPAKOWANIE
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