
Tynki dekoracyjne nakładane przy pomocy szablonu umożliwiają uzyskanie efektu cegły, 

kamienia czy łupka na ścianach budynku. Mogą byd stosowane zarówno wewnątrz jak i na 

zewnątrz. Mała grubośd warstwy (ok. 5 mm) nie zabiera powierzchni. W montażu nie 

wymagają stosowania stelaży, fugowania ani malowania. Mogą byd stosowane jako 

dekoracyjne uzupełnienie systemu ociepleo, wewnątrz natomiast stanowią ciekawy 

sposób dekoracji ścian (pasują zarówno do stylu rustykalnego jak i industrialno - 

loftowego). Świetnie nadają się do odtworzenia ceglanych elewacji starych, zabytkowych 

budynków po ich ociepleniu. Elastyczne szablony w połączeniu z tynkiem umożliwiają 

osiągnięcie efektu na powierzchniach zakrzywionych (łuki, wykusze, półokrągłe ściany, 

kolumny itp.).

KARTA TECHNICZNA

ELEWACYJNY TYNK OZDOBNY 

EUROMIX (BRICK WALL) BW

dekoracyjna okładzina ścienna nakładana przy 

pomocy szablonów

dowolna kolorystyka

uniwersalne zastosowanie

OPIS PRODUKTU

Dekoracyjne okładziny imitujące cegłę, kamieo i łupek wykonywane są z tynku EUROMIX A 

nakładanego przy pomocy szablonów. Z uwagi na zalety aplikacyjne i mozliwości uzyskania 

praktycznie dowolnego koloru w całej masie, stanowią ciekawą alternatywę dla gipsowych 

lub ceramicznych okładzin ściennych. 

ZASTOSOWANIE

Wzory szablonów:                                                                                                                                                         

cegła 103,5 x 88 cm,              łupek 98 x 68 cm,                 kamieo 103,5 x 89,5 cm

łatwe wykonanie - również na krzywiznach



Skład zestawu:

Narzędzia:

Zużycie gruntu:

Zużycie masy:

Kolor:

Sposób przechowywania:

Ogólne:

preparat gruntujący TERMOGRUNT, tynk akrylowy 

EUROMIX A, szablony smoprzylepne, taśma 

systemowa samoprzylepna o szerokości 1 cm

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

wg wzornika EURO-CHEM

SPOSÓB STOSOWANIA

ok. 0,4 kg/m
2  

ok. 3 kg/m
2
  przy grubości 3 mm

Przechowywać w ogrzewanym pomieszczeniu w temp. 

>10
0
C.

mieszadło wolnoobrotowe, pędzle, paca ze stali 

nierdzewnej, paca z PCV, poziomnica

Zapoznać się z kartami technicznymi wyrobów, 

stosować się do informacji w nich zawartych

Podłoże powinno byd czyste, stabilne, równe i suche i bez warstw zmniejszających 

przyczepnośd (kurz, pył, tłuszcz itp.) Podłoże zagruntowad barwionym preparatem 

TERMOGRUNT. Malowanie wykonad bardzo starannie. Ponieważ ta warstwa będzie 

stanowiła fugę, należy wybrad kolor docelowy. Po całkowitym wyschnięciu preparatu 

gruntującego (minimum 24 godziny od aplikacji) można przystapid do dalszych czynności. 

Dokładnie rozplanowad rozmieszczenie miejsca nakładania tynku dekoracyjnego. Przy 

użyciu poziomnicy zaznaczyd linie poziome. Rozpocząd klejenie szablonów. Po zdjęciu folii 

ochronnej przyklejad je do ścian. Kolejne szablony przyklejamy na styk z poprzednimi. 

Łączenia wzmacniamy taśmą samoprzylepną. Przyklejamy taką ilośd szablonów, która 

umożliwi ciągłą pracę w czasie jednej zmiany. Nie zostawiad przyklejonych szablonów na 

nastepny dzieo. Zdjęcie poniżej pokazuje sposób przygotowania ściany



Kolejne zdjecie pokazuje przejście przez narożnik na kolejną ścianę. Przy tego typu 

łączeniach należy je dokłądnie przemyśleć. Aby efekt był właściwy należy pamiętać o 

grubości i szerokości cegły. Unikniemy wtedy efektu "kwadratowej" cegły (widać to na tym 

zdjeciu).

Na tak przygotowaną powierzchnię nakładamy pacą stalową masę tynkarską, starając się 

zachowad jednolitą grubośd (ok. 3 - 4 mm). Można ją delikatnie wyrównad pacą z PCV. Nie 

wygładzad powierzchni. Powierzchnię można delikatnie fakturowad pędzlem lub suchą 

szmatką. Rozpocząd zdejmowanie szablonów. Czynnośd tę wykonywad ostrożnie i 

delikatnie aby nie zniszczyd nałożonej warstwy. Szablony są jednorazowe, po zdjęciu ich ze 

ścian utylizowad jako odpady budowlane. Po zdjęciu szablonów na brzegach tynku zostają 

"zadziory".  Należy je usunąd. Delikatnie suchym pędzlem ruchem od brzegu do środka. 

Ponieważ pędzle się brudzą należy ich mied kilka. W międzyczasie trzeba je umyd i 

wysuszyd. Należy uważad aby nie brudzid fugi. W przypadku jej zanieczyszczenia po 

wyschnięciu warstwy tynku dokonad poprawek malarskich tym samym gruntem, którym 

była malowana. Gdyby odpadły jakieś kawałki tynku uzupełnid je po wyschnięciu warstwy, 

wyklejając wczesniej fugę taśmą.  

W przypadku konieczności wykonania nadproży lub innych nietypowych elementów 

należy wykorzystad taśmę. Starannie odmierzając należy wykleid je tasmą samoprzylepną. 

Trzeba pamiętad o rozmiarach cegły, symetrii - ma to wielki wpływ na estetykę obiektu po 

zakooczeniu prac.



WYKONANIE CEGLANEGO MURU - KROK PO KROKU

PRZYKLEJANIE SZABLONÓW

ZABYTKOWY BUDYNEK PO PEŁNEJ TERMOMODERNIZACJI I ODTWORZENIU ELEWACJI 

PRZY POMOCY SYSTEMU EUROMIX BW



NAKŁADANIE MASY

USUWANIE NIERÓWNOŚCI MASY

GOTOWA ŚCIANA

ZDEJMOWANIE SZABLONÓW



Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego 

wykorzystania produktu, jednak nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej 

producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja 

w skład produktu jest niedopuszczalna i może znacząco obniżyć jego jakość. W 

przypadku łączenia wyrobu z wyrobami innych producentów - producent nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności. Przedstawione informacje podane zostały w dobrej wierze z 

uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego.
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