
FARBY I TYNKI

Application Guide - Decorative Coatings

Paints & plasters



Проектировка фасадов - это искусство придания зданиям их собс-
твенного неповторимого вида, а также характера путем исполь-
зования формы, цвета и структуры. Кроме эстетических аспектов 
также функциональность и прочность являются ключевыми эле-
ментами, создающими качество фасада. Более чем 20-летний опыт
в производстве дает нашим Клиентам уверенность в том, что им 
будет представлено соответствующее решение согласно их пот-
ребностям. Кроме того, будет обеспечена продолжительная защита 
в сочетании с широкой гаммой гипсов и фасадных красок.

Станислав К. Киелар

Facade design is the art of giving buildings their own distinctive apper-
ance and character throught the use of form, colour and texture. In ad-
dition to aesthetic aspects, functionality and durability are also crucial to 
the value of a facade, however.  Over 20 years of experience in practical 
production mean that our clients can rely on us to provide the right so-
lution tailored to their needs. Apart from providing long-lasting protec-
tion, in combination with a broad variety of facade plasters and paints.

Stanislaw K. Kielar

Projektowanie elewacji to sztuka nadawania budynkom ich własnego, 
niepowtarzalnego wyglądu oraz charakteru poprzez tworzenie formy, 
koloru i struktury. Poza aspektami estetycznymi, również funkcjonalność 
i wytrzymałość są kluczowymi elementami stanowiącymi o wartości ele-
wacji. Ponad 20 lat doświadczenia w produkcji oznacza, że nasi Klienci 
mogą być pewni, iż zapewnimy im właściwe rozwiązanie dostosowane 
do ich potrzeb, gwarantując długotrwałą ochronę w połączeniu z szero-
ką gamą tynków i farb elewacyjnych.

Stanisław K. Kielar



CHEMGROUND  

Do obniżania chłonności i nadawania głębi koloru 
powierzchniom mineralnym przeznaczonym do ma-
lowania lub tynkowania. Do wewnętrz i na zewnątrz 
obiektów budowlanych.

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH GOLIAT  

Wysoko-elastyczny, może byc stosowany na ze-
wnątrz, na podłożach mineralnych o zwiększonym 
obciażeniu statycznym. Znakomicie sprawdza sie na 
balkonach i tarasach oraz w tzw. systemach ogrzewa-
nia podłogowego.

SZPACHLÓWKA MINERALNA BIAŁA

Do wyrównywania i wygładzania powierzchni mine-
ralnych wewnętrznych i zewnętrznych, likwidowania 
rys i drobnych pęknięć, osadzania siatki plastikowej, 
przyklejania styropianowych detali architektonicz-
nych: gzymsów, listew, cokołów etc.

HYDROIZOLACJA

Folia hydroizolacyjna, uszczelniająca (płynna folia) 
przeznaczona jest do izolacji wilgotnościowej po-
wierzchni mineralnych pod płytki ceramiczne w wę-
złach sanitarnych.



TYNK SILIKONOWY

Jest produktem najwyższej jakości z grupy wypraw 
elewacyjnych. Charakteryzuje się doskonałą elastycz-
nością i odpornością na destrukcyjne działanie glo-
nów, alg i grzybów. Posiada właściwości „odpychania” 
kurzu (samooczyszczania) i bardzo dobrej przepusz-
czalności dwutlenku węgla.

TYNK MOZAIKOWY

Kompozycja kolorowych kamyków kwarcowych do 
dekorowania powierzchni ścian zewnętrznych i we-
wnętrznych. Odporny na uderzenia i zmienne wa-
runki atmosferyczne.

TYNK AKRYLOWY  

Jest syntetyczną wyprawą elewacyjną w postaci pa-
sty gotowej do nakładania w dwóch rodzajach struk-
tur: „baranka” i „kornika”. Jest elastyczny, odporny 
na uderzenia i zginanie; zabezpieczony chemicznie 
przed działaniem glonów, alg i grzybów. 

FARBA SILICOAT 

Do malowania elewacji, węzłów sanitarnych, sto-
łówek i warsztatów. Charakteryzuje się wyjątkowo 
dużą siłą krycia i wysoką odpornością na ścieranie, 
zmienne warunki atmosferyczne oraz posiada zdol-
ność samooczyszczania - „odpycha” cząsteczki kurzu.



POGLĄDOWA  PALETA  BARW  FARB  I  TYNKÓW

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022

023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033

034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044

045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055

056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066

067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077

078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088

089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132



Przedstawiona paleta kolorów nie spełnia wymogów wzornika lecz jest wyłącznie materiałem 
poglądowym, zbliżonym do oryginału.  W rzeczywistości kolory są  „głębsze” i bardziej wyraziste 
(kontrastowe).

RODZAJE STRUKTUR

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

177 178 179

kornik baranek



POGLĄDOWA  PALETA  KOMPOZYCJI  
TYNKÓW  MOZAIKOWYCH

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

      

 
 

Tynk mozaikowy przeznaczony jest do ręcznego nakładania wypraw de-
koracyjnych na zewnątrz i do wewnątrz budynków. Po wyschnięciu tynk 
jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne oraz ścieranie, zmywanie 
i uderzenia. Polecany jest do dekorowania cokołów budynków oraz lamperii 
w ciągach komunikacyjnych i łazienkach. Nie zaleca się stosowania tynku 
mozaikowego na płaszczyznach poziomych bez spadku oraz na powierzch-
niach narażonych na ruch pieszy lub kołowy.
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CHEMSTAN  ZAKŁAD  PRODUKCJI  MATERIAŁÓW  DLA  BUDOWNICT WA
DARGOBĄDZ 66 A;  72-510 WOLIN

tel. +48 91 326 02 88; fax: +48 91 326 23 00; e-mail:chemstan@op.pl


