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ECOROCK 400
Tynk mozaikowy

Wysoka wydajnoœæ

U³atwiona aplikacja

Zwiêkszona odpornoœæ na uszkodzenia
mechaniczne

Bogata gama kolorystycza

ECOROCK 400 s³u¿y do rêcznego wykonywania cienkowarstwowych, 
mozaikowych 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, cementowowapienne, beton, p³yty gipsowo-
kartonowe, warstwa zbrojona w systemie ociepleñ ETICS ECOROCK PLUS). 
Szczególnie zalecany do wykañczania powierzchni coko³ów, podmurówek,
balustrad balkonowych, elementów ogrodzeñ itp. Ze wzglêdu na swoje walory 
estetyczne oraz wysok¹ trwa³oœæ, odpornoœæ na czyszczenie, mycie i 
œcieranie, przeznaczony równie¿ do wykonywania ok³adzin na œcianach klatek 
schodowych, korytarzy, pomieszczeñ mieszkalnych i u¿ytkowych. Sk³adnik
systemu dociepleñ ETICS ECOROCK PLUS.

ZASTOSOWANIE

ECOROCK 400 jest gotowym do u¿ycia produktem na bazie dyspersji akrylowej 
z dodatkiem kruszyw naturalnych granitowych lub barwionych kwarcowych 
b¹dŸ marmurowych. Charakteryzuje siê podwy¿szon¹ odpornoœci¹ na 
zanieczyszczenia atmosferyczne, wysok¹ trwa³oœci¹, zmywalnoœci¹
i odpornoœci¹ na uderzenia. Jest paroprzepuszczalny oraz hydrofobowy. 
Dostêpny w bogatej gamie kompozycji kolorystycznych wg trzech systemów:
ECOROCK 400 MARMO, ECOROCK 400 QUARZO, ECOROCK 400 NATURA lub 
ECOROCK 400 MINI.

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 preparatem FAST GRUNT G. Zawsze dla 
zwiêkszenia przyczepnoœci tynku, niezale¿nie od rodzaju pod³o¿a nale¿y
przed ka¿dym na³o¿eniem wyprawy tynkarskiej zagruntowaæ je ECOROCK 
200. Zaleca siê stosowanie podk³adu gruntuj¹cego w odcieniu zbli¿onym do 
wybranego koloru ECOROCK 400.

 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 od wykonania i wilgotnoœci nie 
 wy¿szej ni¿ 4%) zagruntowany ECOROCK 200
Pod³o¿a gipsowe (wilgotnoœæ <1%) zagruntowane FASTGRUNT 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

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB U¯YCIA
Przed przyst¹pieniem do nak³adania tynku zawartoœæ ka¿dego opakowania
nale¿y wymieszaæ za pomoc¹ mieszad³a wolnoobrotowego w celu wyrównania 
konsystencji. W przypadku zbyt suchej masy dopuszczalne jest dodanie wody 
w iloœci 100 do 150 g. Na wczeœniej odpowiednio przygotowane i 
zagruntowane
pod³o¿e, za pomoc¹ pacy ze stali nierdzewnej, nanosimy cienk¹ warstwê masy 
tynkarskiej na gruboœæ kruszywa. Nastêpnie ca³¹ powierzchniê wyrównujemy 
za pomoc¹ 2-3 poci¹gniêæ pacy w jednym kierunku. Podobnie jak przy tynkach 
akrylowych barwionych przestrzegamy zasady nak³adania „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%.
Dodatkowe wskazówki wykonawcze:

 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.
 Zbyt intensywne wymieszanie tynku, przy pomocy wiertarki 
szybkoobrotowej oraz prowadzenie prac w miejscach silnie 
nas³onecznionych mo¿e doprowadziæ do powstania defektów na 
powierzchni mozaiki, w postaci mlecznej mikropiany.
 Do czasu ca³kowitego wyschniêcia chroniæ tynk przed niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy os³on montowanych na 
rusztowaniach.
 Zbyt mocne wyg³adzenie powierzchni podczas zacierania tynku mo¿e 
doprowadziæ do powstania przetaræ kruszywa.
Tynk mozaikowy ECOROCK 400 nie powienie byæ stosowany na 
powierzchniach poziomych lub posiadaj¹cych niewielki spadek.
 Wysoka wilgotnoœæ i sta³y kontakt z wod¹ mo¿e powodowaæ "mlecznienie" 
jego powierzchni, które po wyschniêciu znika. Jest to naturalne zachowanie 
tego produktu i nie podlega reklamacji.

 Przed aplikacj¹ nale¿y potwierdziæ zgodnoœæ koloru z zamówieniem. Po 
na³o¿eniu produktu reklamacje dotycz¹ce koloru nie bêd¹ rozpatrywane.
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ZU¯YCIE  w zale¿noœci od systemu:
ECOROCK 400 MARMO oko³o 3,5 kg/m2 *
ECOROCK 400 QUARZO oko³o 3,5 kg/m.2
ECOROCK 400 NATURA oko³o 4,0 kg/m2
ECOROCK 400 MINI oko³o 2,2 kg/m.2

Uwaga: * w przypadku kompozycji FG 28 zu¿ycie wynosi 5-6 kg/m2. Zalecane 
jest indywidualne okreœlenie wydajnoœci produktu na podstawie próby.
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ZU¯YCIE

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

PRZECHOWYWANIE
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ECOROCK 400
Tynk mozaikowy

Wiaderko 15kg.
Paleta: 660 kg w wiaderkach 15 kg (44 szt.)

OPAKOWANIE

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.

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
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Baza: dyspersja akrylowa z dodatkiem wyselekcjonowanego
kruszywa granitowego lub barwionego zamiennie 
marmurowego/kwarcowego

3Gêstoœæ: oko³o 1,9 kg/dm
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
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