
Instrukcja nakładania tynku bawełnianego SILK PLASTER  
  
Tynki bawełniane SILK PLASTER należą do materiałów z kategorii „Zrób to sam” Procedura przygotowania materiału 
jest bardzo prosta i nie sprawia trudności. 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Powierzchnia powinna być sucha i czysta w jednorodnym kolorze, najlepiej białym. Większe nierówności szpachlujemy 
i pokrywamy gruntem szczepnym kwarcowym. Ze ściany usuwamy stare tapety i luźne, odpadające lub łuszczące się 
farby. Metalowe i drewniane elementy (główki gwoździ, wkrętów, płytę wiórową itp.) zabezpieczamy farbą olejną.  
W celu zniwelowania koloru na ścianie, lub przybliżenia go do barwy wybranego tynku (zwłaszcza w przypadku kolekcji 
typu MASTERSILK, OPTIMA) warto do podkładu dodać kilka kropel pigmentu w kolorze zbliżonym               do wybranego 
tynku japońskiego. 
 
UWAGA! Przed zastosowaniem tynku japońskiego na powierzchnię pokrytą farbami niewiadomego 
pochodzenia (stare powłoki ścian), zaleca się całkowite usunięcie wszystkich starych powłok. 
Dopuszczalne jest również dwukrotne pokrycie ściany farbą na plamy i zacieki, lub przemalowanie 
tejże powierzchni podwójną warstwą farby olejnej. 
 
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU  
Do przygotowania materiału niezbędne są: Miska plastikowa, paca plastikowa, woda i worek z tynkiem bawełnianym 
SILK PLASTER 
 
Nalać wodę o temperaturze pokojowej do miski w ilości: 
- 2,0 litra – na jedno opakowanie tynku z kolekcji MIRACLE 
- 2,2 litra – na jedno opakowanie tynku z kolekcji FORT 
- 4,5 litra – na jedno opakowanie tynku z kolekcji NORD, EAST, PROVENCE, ART DESIGN 
- 5,0 litrów na jedno opakowanie tynku z kolekcji MASTER SILK (MS), OPTIMA 
- 6,0 litrów – na jedno opakowanie tynku z kolekcji STANDARD, PRESTIGE, VICTORIA, 
AIR LINE, WEST, SOUTH, ECODECOR, ECO LINE; 
-7,0 litrów – na jedno opakowanie tynku z kolekcji RELIEF, PREMIUM 
-7,5 litra – na jedno opakowanie tynku z kolekcji RECOAT 
 
UWAGA – Odradzamy częściowe użycie opakowania. 
 

 

W przypadku użycia brokatu, należy wsypać go do wody w pierwszej kolejności. Następnie należy wstrząsnąć worek z 
tynkiem tak,  aby rozluźnić zbite włókna i dopiero po tej czynności zawartość opakowania dodać do wody. Całość należy 
wymieszać rękoma, przeciskając masę między palcami, tak aby powstała jednolita mokra papka. (Wszystkie składniki 
są naturalne i obojętne dla skóry) 

 



Instrukcja nakładania tynku bawełnianego SILK PLASTER  
  
Zmieszaną masę przekładamy do worka foliowego (możemy do tego celu wykorzystać opakowanie, w którym został 
dostarczony tynk) i odstawiamy na 12h.  

Gotową masę po 12h przekładamy do miski i możemy rozpocząć nakładanie tynku. Dla ułatwienia nakładania możemy 
dodać jeszcze niewielką ilość wody, max 1 litr.  Za każdym razem przygotowujemy taką ilość tynku,          aby wystarczyło 
nam na pokrycie całej jednej powierzchni (np. jednej ściany od rogu do rogu), ponieważ między partiami towaru mogą 
się zdarzyć niewielkie różnice odcieni. W tym też celu nakładając tynk zostawiamy w misce około 1/3 ilości i dokładamy 
następne wcześniej przygotowane opakowanie mieszając je z pozostawioną częścią. 

 
Gotową masę nakładamy niewielkimi porcjami na ścianę plastikową pacą, trzymając ją pod kątem ok. 15 stopni, 
tworząc ze ścianą klin. Do rozprowadzania tynku po ścianie można użyć również wałka do tynku japońskiego, należy 
jednak pamiętać, aby całkowicie wypełnioną tynkiem ścianę przetrzeć zmoczoną pacą plastikową w celu 
przygładzenia nierówności. 
 

 

Niezależnie od użytego narzędzia, po upływie ok. 1-2h od nałożenia produktu na ścianę, tynk wygładzamy zmoczoną 
w wodzie pacą podświetlając ścianę bocznym światłem. 

UWAGA! Wszystkie białe włókna w tynkach japońskich w wersji mokrej sprawiają „półprzezroczyste” wrażenie, 
dlatego można ulec złudzeniu „przebijania” warstwy spod spodu. Efekt ten znika kiedy tynk całkowicie 
wyschnie. Dlatego też dla zachowania wydajności materiału w przedziale określonym na opakowaniu, nie można 
zwiększać grubości nakładanej warstwy  – tynki OPTIMA i MASTERSILK do 1,5 mm grubości, pozostałe kolekcje do 2 
mm grubości 

Czas wysychania tynku wynosi od 24 do 48h. 

Większość tynków, a szczególnie kolekcje OPTIMA i MASTER SILK  może być nakładany pistoletem, przy czym 
średnica dyszy powinna być w zakresie od 10 mm do 14 mm, a ciśnienie robocze powietrza powyżej 4 atmosfer. 
Średnicę dyszy należy dobrać doświadczalnie. 

 

W razie wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji: 

+ 48 604 133 088 Marzena 

 +48 662 862 726 Agnieszka 


