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CEKOL ZS-06
Biały tynk dekoracyjny

• Do wewnątrz i na zewnątrz
• Bezpyłowa obróbka na mokro
• Na bazie białego cementu
• Grubość warstwy 1-6 mm

EFEKT GRYSIKU

ZASTOSOWANIE

CEKOL ZS-06 jest mrozo i wodoodporną zaprawą,
służącą do uzupełniania ubytków oraz
wyrównywania powierzchni ścian i sufitów na
zewnątrz oraz wewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, wolne od
zatłuszczeń. Farby olejne, klejowe oraz luźne
ziarenka piasku należy usunąć. Podłoża silnie
chłonące należy zagruntować CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZS-06 jest suchą mieszanką białego
cementu, białych wypełniaczy mineralnych oraz
środków modyfikujących. Zaprawę można
stosować na podłożach mineralnych, z cegły,
betonu, gazobetonu, na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych. Grubość ziarna do 0,5 mm.

WYKONANIE

Zaprawę należy przygotować wsypując 1kg proszku
do ok. 0,2 l wody (ok. 5 litrów na worek 25 kg) i
wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym do
uzyskania jednorodnej masy. Bezpośrednio po
wymieszaniu zaprawa nadaje się do użycia i
zachowuje swoje właściwości przez ok. 2 h. W
przypadku zgęstnienia w tym czasie należy ją
ponownie wymieszać nie dolewając wody. Zaprawę
nanieść na przygotowane podłoże za pomocą
gładkiej pacy. Grubość warstwy 1 ÷ 10 mm.
Świeża zaprawa wymaga typowej pielęgnacji jak dla
zapraw cementowych. W czasie wiązania należy ją
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. poprzez
delikatne zraszanie wodą. Powierzchnię po
wstępnym związaniu zatrzeć jak tynk
cementowo-wapienny.

 CEDAT Sp. z o.o., ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdansk | tel. +48 58 768 21 01 | fax:+48 58 768 21 40 | INFOLINIA 0 801 623 565 w godz. 8-18 2/8 



CEKOL ZS-06 Biały tynk dekoracyjny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 998-1:2016

Reakcja na ogień: A1

Absorbcja wody: Wc2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm²

Proporcje mieszanki: ok. 0,25 l wody na 1 kg proszku

Grubość warstwy: 1-6 mm

Przyczepność ≥ 0,3 N/mm², FP-b

Zużycie: około 1,6 kg/m² /mm

Temperatura stosowania i podłoża: od +5 ºC do +25 ºC

Czas zużycia: około 2 h

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 5kg EAN 5906474060050

Opakowanie 25kg EAN 5906474060258

CN 32141090

UWAGI
1. Podłoże zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
2. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych.
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CEKOL PI-01
Preparat do impregnacji tynku
dekoracyjnego

• Uszczelnia powłoki dekoracyjne
• Do wewnątrz i na zewnątrz
• Bezbarwny

ZASTOSOWANIE

CEKOL PI-01 jest produktem do impregnacji Tynku
dekoracyjnego CEKOL TD-01, dodatkowo zabezpiecza
go i tworzy efekt dekoracyjny w postaci błyszczącej
powierzchni.
Można stosować go wewnątrz oraz na zewnątrz
budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć luźne
ziarenka piasku. Powierzchnia tynku powinna być
czysta, zwarta i wolna od zatłuszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL PI-01 jest gotowym do użycia
wodorozcieńczalnym, bezrozpuszczalnikowym
preparatem do pielęgnacji i impregnacji Tynku
dekoracyjnego CEKOL TD-01.
Stanowi wodny roztwór specjalnie dobranej dyspersji
akrylowej oraz dodatków silikonowych
podwyższających szczelność powłoki.

WYKONANIE

Produkt jest gotowy do użycia, należy nanosić go
równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem.
Malowanie powierzchni preparatem impregnującym
CEKOL PI-01 można rozpocząć po ok. 24 h od
nałożenia tynku dekoracyjnego CEKOL TD-01.
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CEKOL PI-01 Preparat do impregnacji tynku dekoracyjnego

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia: w zależności od temperatury i wilgotności: 2 ÷ 24 h

Wydajność: 8 ÷ 10 m² z 1 l

Temperatura stosowania i podłoża: +5˚C ÷ 25°C

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 1l EAN 5906474670051

CN 39100000
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CEKOL TD-01
Tynk dekoracyjny

• Efekt nowoczesnego designu
• Idealnie gładki
• Możliwość tworzenia struktur

ZASTOSOWANIE

CEKOL TD-01 jest innowacyjnym tynkiem wyglądem
przypominającym beton.
Dzięki niemu można uzyskać zarówno efektowną
gładką powierzchnię, jak również różnego
rodzaju struktury dekoracyjne, nadające wnętrzu
ciekawy i wyjątkowy charakter.
Tynk dekoracyjny CEKOL TD-01 idealnie
wkomponowuje się w nowoczesne wnętrze i design.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od
zatłuszczeń. Wszelkiego rodzaju farby oraz luźne
ziarenka piasku należy usunąć. Podłoże należy
zagruntować CEKOL GS-83 Kontakt zawierającym
piasek kwarcowy, który utworzy szorstką powłokę i
poprawi przyczepność tynku.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL TD-01 można stosować zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Produkt jest suchą mieszanką spoiw organicznych,
cementów oraz naturalnych wypełniaczy. Grubość
ziarna do 0,8 mm.

WYKONANIE

Zaprawę należy przygotować wsypując 1 kg
proszku do ok. 0,3l wody i wymieszać do uzyskania
jednorodnej masy. Pozostawić na 3 minuty i ponownie
zamieszać.
Tynk dekoracyjny CEKOL TD-01 należy nakładać w
dwóch warstwach. Pierwszą warstwę należy
nakładać na gładko warstwą o grubości ok. 1-2
mm i pozostawić do momentu wstępnego wiązania,
tzn. tynk jest jeszcze miejscami wilgotny, ale nie
przywiera do dłoni. Aplikacja drugiej warstwy
uzależniona jest od tego jaki efekt chcemy uzyskać.
I wariant: gładki beton – nakładamy drugą
warstwę pacą ze stali nierdzewnej tym razem
pozostawiając do całkowitego związania.
Przystępując do wygładzenia powierzchnię
delikatnie zraszamy wodą i wygładzamy pacą
wenecką lub fasadową (UWAGA: słaba jakość
pacy może pozostawiać ciemniejsze miejsca).
II wariant: modelowanie struktur – nakładamy
drugą warstwę o grubości ok.1-2 mm. Na świeżo
nałożonym tynku uzyskujemy dodatkowe efekty
używając do tego takich narzędzi jak np. paca
szczotkowa, szczotka ryżowa czy wałek malarski. Po
upływie ok. 3 h zraszamy powierzchnię wodą i
ścinamy kantem pacy wszystkie nierówności
uzyskując pożądany efekt. Po ok. 24 h całość
pomalować bezbarwnym preparatem impregnującym
CEKOL PI-01, dzięki któremu uzyskamy dodatkowy
efekt dekoracyjny i ochronny w postaci błyszczącej
powierzchni.
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CEKOL TD-01 Tynk dekoracyjny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 15824:2009

Czas zużycia: ok. 0,5 h.

Zużycie: ok.3 kg/m²

Temperatura stosowania i podłoża: +5˚C ÷ 25°C

Przepuszczalności pary wodnej : V2

Absorpcja wody; W2

Przyczepność : ≥ 0,3 MPa

Trwałość: ≥ 0,3 MPa

Opakowanie 20kg EAN 5906474480209

CN 32141090

UWAGI
Gotowy tynk można zabezpieczyć CEKOL PI-01 Preparatem impregnującym
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