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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Tynk wzmocniony włóknami akrylowymi w postaci pasty na bazie 

organicznej, gotowy do użycia, przeznaczony na elewacje i ściany 

wewnętrzne budynków. Stosuje się go jako tynk jednowarstwowy 

na podłożach betonowych, zaprawach tradycyjnych, płytach 

cementowych, płytach gipsowych, uprzednio malowanych 

powierzchniach itp. Stosowany jest również jako wykończenie 

końcowe w zewnętrznych systemach termoizolacyjnych. 

Charakteryzuje się doskonałą adhezją i wysoką elastycznością. 

Jest hydrofobowy i przepuszcza parę wodną. 

Ma znak CE poświadczający zgodność z normą EN 15824. 

DANE TECHNICZNE 

 

  

Tekstura Płaska 

Grafiato 

Ciężar 

właściwy 

1,85–1,95 kg/l. 

Wydajność Na płasko 1,0 mm: ok. 1,9 kg/m2 

Na płasko 1,5 mm: ok. 2,2 kg/m2 

Grafiato 2,0 mm: ok. 2,5 kg/m2 

Grafiato 3,0 mm: ok. 3,0 kg/m2 

Średnie zużycie. W zależności od grubości 

warstwy i chropowatości powierzchni mogą 

wystąpić niewielkie odchylenia. 

Rozcieńczanie 
Do 2% — wodą. 

Schnięcie 
Suchy w dotyku po 4–6 godzinach. Czas ten 

może ulec wydłużeniu w niskiej 

temperaturze i przy dużej wilgotności 

powietrza. 

Nakładanie 

kolejnej 

warstwy 

1 warstwa 

Klasa LZO 
a. „Zewnętrzne powłoki ścienne na 

podłożu mineralnym”. Typ wodny. Wartość 

graniczna LZO = 40 g/l. 

Maksymalna zawartość LZO w produkcie 

gotowym do użycia = 39 g/l. 

Odcienie 
Biały, który może być również barwiony 

poprzez system barwienia Vechro-Color 

Moods. 

 

 

 

 

Vechro Pro 

Tynk akrylowy 

 

 Wydajność: W zależności od 

grubości warstwy i wykończenia 

 Schnięcie: Po 4–6 godzinach 

 Rozcieńczanie: Do 2% — wodą 

 Nakładanie kolejnej warstwy: 

1 warstwa 

 Opakowanie: 5 kg, 25 kg 

 

Metoda nakładania: Szpachelka 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Podłoże powinno być bez pęknięć, wygładzone, czyste, wolne od kurzu i 

tłuszczu, jednorodne i suche. Dokładnie oczyścić powierzchnie z kurzu, 

oleju, starych farb, luźnych zanieczyszczeń, pozostałości pleśni itp. 

Na powierzchnię nałożyć podkład PRO PLASTER PRIMER, a po co najmniej 

3–4 godzinach nałożyć tynk PRO ACRYLIC PLASTER. Czas ten może ulec 

wydłużeniu w niskiej temperaturze i przy dużej wilgotności powietrza. 

NAKŁADANIE  

Wymieszać dobrze przed użyciem. Nałożyć jedną warstwę tynku PRO 

ACRYLIC PLASTER szpachelką ze stali nierdzewnej o grubości 

proporcjonalnej do wybranego maksymalnej ziarnistości. Aby nadać 

ostateczną teksturę, potrzeć plastikową szpachelką, gdy warstwa 

materiału jest jeszcze mokra. Dokładny czas szlifowania zależy od 

chłonności podłoża i temperatury otoczenia. 

Aby uniknąć zjawiska widocznych związków, należy stosować metodę 

nakładania „mokre na mokre”. 

CZYSZCZENIE SPRZĘTU 

Narzędzia należy czyścić natychmiast po nałożeniu ciepłą wodą z mydłem. 

WARUNKI NAKŁADANIA 

 Temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5ºC i wyższa 

niż +35ºC, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. 

Niekorzystne warunki panujące podczas nakładania mogą mieć negatywny 

wpływ na końcowe właściwości materiału. 

Świeżą powłokę należy chronić przed nagłym odparowaniem wody 

(bezpośrednie działanie promieni słonecznych, powietrza, wysokich 

temperatur), zimnem i deszczem, aż do całkowitego wyschnięcia. Po 

stwardnieniu materiału nie jest wymagana ochrona przed wpływami 

atmosferycznymi. 

Nowe powierzchnie powinny schnąć i twardnieć przez 3–4 tygodnie przed 

zagruntowaniem. 

PRZECHOWYWANIE 

Po zastosowaniu należy szczelnie zamknąć pojemnik, aby zachować masę 

w dobrym stanie do wykorzystania w przyszłości. Przechowywać w 

temperaturach od +5ºC do +35ºC. Chronić materiał przed mrozem i 

bezpośrednim nasłonecznieniem. 

BEZPIECZEŃSTWO 

Przed użyciem przeczytać etykietę. Szczegółowe instrukcje i środki 

ostrożności podano w karcie charakterystyki produktu. 

Dane techniczne i instrukcje podane w niniejszej ulotce technicznej oparto na audytach przeprowadzanych przez poufne 

laboratoria oraz na wiedzy i doświadczeniu personelu naukowego firmy. Firma gwarantuje jakość produktu w zgodzie z 

wymaganiami normy ISO 9001, 14001 oraz systemu EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie 

szkody, w tym szkody powstałe wskutek niestosowania się do instrukcji użycia produktu lub używania go do celów 

niezgodnych z przeznaczeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


