NOWOCZESNE CIENKOWARSTWOWE
SYSTEMY DEKORACYJNE

Ekskluzywny design dla Twojego domu
Dekoracyjny system ociepleń budynków z powłoką FOTO

Producent: Tiserec

www.tiserec.pl

Wykonanie i zastosowanie Powłok o strukturze foto
Powłoki o strukturze foto, to nowoczesne systemy zdobienia elewacji i wnętrz budynków. Prostota montażu i
dostosowania do niemal każdego podłoża daje nieograniczone możliwości aplikacji.
Powłoki te można zastosować na każdym spójnym i nośnym podłożu. Szybkie formowanie powłok zwykłym
nożem introligatorskim pozwoli wyciąć nawet najbardziej skomplikowany kształt. Duża elastyczność powłok
daje możliwość oklejenia łuków, kolumn czy półokrągłych elementów, bez specjalnego przygotowania. Metodą
„nałóż klej i klej” w szybki sposób możemy zmienić elewację w nowoczesny budynek.
PRZYGOTOWANIE ELEWACJI I APLIKACJA
Przygotowanie podłoża pod tynki foto nie wymaga żadnych innych procesów technicznych poza
podstawowymi obróbkami pod zwykłe tynki. Można je stosować na ocieplony budynek (styropian, wełna)
przygotowany, jak pod każdą inną wykończeniówkę (tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe czy farby
elewacyjne). Starsze i osypliwe tynki, należy uprzednio uzupełnić , wyprowadzić nierówności i zagruntować.
Każde spójne, nie chłonne i równe (tolerancja nierówności podłoża na 1 mkw - nie więcej niż 2-3mm) podłoże
nadaje się do zastosowania powłok. Produkt jest materiałem o grubości do 2mm stąd też większe nierówności
mogą okazać się widoczne po aplikacji.
Aplikacja jest metodą szybką łatwą. Niewiele różni się od stosowania zwykłych tapet w mieszkaniach.
Powłoki aplikujemy na klej akrylowy nakładany za pomocą ząbkowanej pacy na elewację (ząbki do 3mm).
Dociskamy wałkiem.
Krótki ﬁlm instruktażowy dostępny pod linkiem.

Przygotowanie podłoża pod
fototynki zasadniczo nie różni się
niczym szczególnym od
przygotowania pod jakikolwiek inny
tynk cienowarstwowy. Dobrze
wyprowadzona powierzchnia,
gładka i spójna pozwoli uzyskać
zadowalający efekt końcowy.

Na tak przygotowane podłoże
nakładamy cienką (drobne ząbki)
warstwę kleju akrylowego.
Przyklejamy od dołu, łapiąc punkty
startowe. Następnie posuwając się
w górę wałkiem dociskamy
fototynk do ściany. Starając się
dobrze docisnąć po całej
płaszczyźnie warstwy.

Fototynki można dowolnie
formować i układać we wzory,
obracając we wszystkich
płaszczyznach. Postępowanie
przy aplikacji jest podobne jak przy
klejeniu zwykłych tapet. Z tym, że
fototynk jest materiałem grubszym i
łatwiejszym w stosowaniu.

Różnorodność wzorów i wysoka
jakość graﬁk daje nieograniczone
możliwości zastosowania. Od
imitacji popularnych kamieni
(trawertyny, piaskowce, granity, i
inne) po dowolną graﬁkę (fraktale,
ﬁgury czy zdjęcia w pełnym
kolorze)

SKŁAD
Powłoki tynku o strukturze foto składają się głównie z:
1. Specjalnie skomponowanego, wysokogatunkowego tynku
dyspersyjno-mineralnego
2. Dobranej pod względem właściwości cienkiej siatki z włókna
szklanego

System Dociepleń Tiserec na styropianie

docieplana ściana
systemowy klej KS2020
EPS200
kołki do syropianu

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK
Występują w wymiarach 3000x1000mm przy grubości ok. 2mm. Waga
ok. 10kg Powłoki są w pełni elastyczne. Posiadają warstwę nośnika
foto odporną na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Produkt
nie kurczy się oraz nie rozpręża pod wpływem temperatury.

systemowy klej
KS2020
siatka z włókna szklanego
o gramaturze 145
systemowy klej KS2020
systemowy grunt GS2020
klej akrylowy KA2020
powłoka tynku
o strukturze Foto
warstwa ﬁniszowa grunt
zabezpieczający GF2020

HPL -wszystkie wzory występują w wymiarach 3x1m
Onyx - miodowy
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Onyx - zielony

Trawertyn wersja I

1

Trawertyn wersja II

Corten wersja I

Corten wersja II

Piaskowiec wersja I

1

Przeczytaj więcej na naszej stronie

HPL -wszystkie wzory występują w wymiarach 3x1m
Piaskowiec wersja I
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HPL wersja I

HPL wersja II (deska surowa )
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Beton architektoniczny wersja I
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Beton architektoniczny wersja II
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Wielkoformatowa graﬁka w pełnym kolorze
Poniżej przedstawiamy próbki graﬁk i możliwości systemu. Na powłokach o łącznej
powierzchni 3 mkw jesteśmy w stanie umieścić dowolny wzór czy zdjęcie wysokiej
jakości. Powłoki z równym powodzeniem można stosować również wewnątrz pomieszczeń. Mogą być ozdobą elewacji przedszkoli czy dziecięcych pokoi.
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HPL -wszystkie wzory występują w wymiarach 3x1m
wzory geometryczne i graﬁczne
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Graﬁki wysokiej rozdzielczości
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Stary ceglany mur

mur z piaskowca
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czarny łupek
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kamienny mur z ornamentem

drewniane bale
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Inne motywy w wysokiej rozdzielczości
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kamienna ściana

Sposoby pasowania
brytów

2 3
blacha ryﬂowana

kamień

Wszystkie motywy występują w brytach o wymiarach
1000x3000 mm. Każdy z motywów posiada 2-3 wersje
które można łączyć ze sobą w większe płaszczyzny
zarówno w poziomie jak i pionie.
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