
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PromaDekor DEO
Zestaw materiałów do stylizacji deskowania licowego metodą odciskaną.

Przeznaczenie: Do wykonywania wypraw dekoracyjnych naśladujących całościowe lub 
miejscowe wykończenie elewacji i detali budynków na zewnątrz oraz 
wewnątrz pomieszczeń w stylizacji deskowania licowego (szalowania) lub 
innych faktur modelowanych:
 wewnątrz budynków - na dowolnych powierzchniach typowych, stabilnych, 
mineralnych podłoży budowlanych;
 na zewnątrz budynków - na powierzchniach sufitowych oraz ściennych 
typowych, mineralnych, masywnych i lekkich podłoży budowlanych, również 
systemów ociepleń na styropianie, wełnie mineralnej itp.

Opis produktu: Komplet materiałów złożony z:
 PromaPrim PLUS -  podkładu tynkarskiego polepszającego przyczepność, 
ujednolicającego kolorystykę i chłonność podłoża;
 PromaLit DEO - suchej, gotowej do zarobienia wodą zaprawy dekoracyjnej 
do modelowania - na spoiwie mineralnym z białego cementu wysokiej jakości, 
wapna hydratyzowanego i redyspergowalnych żywic syntetycznych, z 
dodatkiem kruszyw naturalnych (w tym mączki wapiennej) i składników 
ulepszających;
 PromaSilox DEO - siloksanowej farby elewacyjnej w kolorze bazowym 
planowanego wykończenia dekoracyjnego;
 PromaLak DEO - dyspersyjnej, matowej lub połyskliwej lakierobejcy (lazuru 
prześwitującego) w kolorze uzupełniającym planowanego wykończenia 
dekoracyjnego.

Właściwości:  Indywidualna estetyka zależna od wzorów i ilości użytych do odciskania 
szablonów;
 Bogata paleta typowych barw wg firmowej kolekcji. Możliwość tworzenia 
odcieni indywidualnych. Dostępne zróżnicowanie stopnia połysku powierzchni 
ostatecznej;
 Odporna na mróz i inne wpływy atmosferyczne, paroprzepuszczalna;
 O odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, przyczepności, odporności na 
skurcz i odparzanie;
 O małym ciężarze, kwalifikującym zestaw do stosowania bez dodatkowych 
wzmocnień także jako wyprawę systemów ociepleń.

Dane techniczne: Przyczepność do betonu i zaprawy cem.-wap.: > 0,3 MPa,

Kolory: Wg firmowej kolekcji kolorystycznej: wiśnia, klon, mahoń, jesion, antracyt, 
orzech, wenge, dąb.
Na zamówienie indywidualne możliwe jest wykonanie innych kolorów.

Faktura powierzchni: Odciskana lub modelowana, z wierzchnią powłoką połyskliwą lub matową.

Opakowania: W pojedynczym zestawie:
 PromaPrim PLUS -  wiadro plastikowe 1,5 kg;
 PromaLit DEO - worek papierowy 25 kg;
 PromaSilox DEO - puszka metalowa 1 ltr;
 PromaLak DEO - puszka metalowa 1 ltr.
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Zużycie:  PromaPrim PLUS -  ok. 0,3 kg/m2;
 PromaSilox DEO - ok. 200 ml/m2;

 PromaLit DEO - ok. 5,0 kg/m2;
 PromaLak DEO - ok. 200 ml/m2.

Pojedynczy zestaw wystarczy do pokrycia ok. 5 m2 powierzchni.
Ostateczne zużycie materiałów zależy od warunków miejscowych i zaleca się 
je określać na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

Składowanie i trwałość: Przechowywać w temperaturze dodatniej, w oryginalnych opakowaniach, 
suchych i wentylowanych pomieszczeniach, do 12 miesięcy od daty produkcji.

Postępowanie z odpadami: Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

WYKONAWSTWO:

Warunki atmosferyczne: Podczas nakładania, wiązania i wysychania wymagana jest minimalna 
temperatura materiału, otoczenia i podłoża: + 5 ˚C. 
Nie pracować pod bezpośrednim działaniem nasłonecznienia, deszczu i 
wiatru oraz w temperaturach wyższych niż 25 ˚C.

Prace zabezpieczające: Osłonić (okleić) elementy narażone na zabrudzenie materiałem. Stosować 
rusztowaniowe plandeki (siatki) ochronne.

Przygotowanie podłoży: Wszystkie podłoża muszą być suche, nośne, równe, stabilne, czyste i wolne 
od substancji zmniejszających przyczepność.
Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem, środkami 
myjącymi itp.) usunąć źle związane lub wystające elementy podłoża (luźne 
tynki, resztki zapraw, łuszczące powłoki itp.). Ubytki i nierówności powierzchni 
naprawić, odchyłki wyrównać odpowiednimi zaprawami.
W szczególności:
 Nowe podłoża mineralne – oczyścić. Świeże tynki pokrywać nie wcześniej 
niż po 3-4 tygodniach sezonowania; 
 Nośne tynki cem. i cem.-wap. – oczyścić;
 Tynki j.w. powierzchniowo piaszczące – zmyć wodą pod ciśn., zagruntować 
właściwym materiałem impregnującym (PromaGrunt, PromaGrunt NANO);
 Istn. powłoki nośne, nie pylące – zmyć wodą pod ciśn.;
 Powłoki jw., kredujące – zmyć wodą pod ciśn., zagruntować właściwym 
materiałem impregnującym (PromaGrunt, PromaGrunt NANO);
 Powłoki nie nośne – usunąć w całości, pozostałe podłoże zagruntować 
właściwym materiałem impregnującym (PromaGrunt, PromaGrunt NANO).

Podkład pośredni: Na przygotowane i doschnięte podłoże nanieść przy pomocy wałka lub pędzla 
warstwę przyczepnościowego podkładu tynkarskiego PromaPrim PLUS, a 
następnie pozostawić ją do pełnego wyschnięcia.

Przygotowanie dekoracyjnej 
masy szpachlowej:

Po otwarciu worka z zaprawą PromaLit DEO należy wsypać suchą 
zawartość do odmierzonej ilości czystej wody wodociągowej w proporcji ok. 
5,0 do 6,0 l wody i używając mieszadła wolnoobrotowego wymieszać całość 
do jednorodnej konsystencji. Tak zarobioną masę należy odstawić na ok 5 
min. i po tym czasie ponownie przemieszać, nie dopuszczając do 
napowietrzenia materiału. W miarę potrzeby wyregulować konsystencję 
roboczą masy dodając podczas mieszania potrzebną, niewielką ilość wody.
Gotowy do nakładania, wymieszany materiał należy wykorzystać w ciągu 2 
godzin, mieszając całość co pewien czas.

Nakładanie materiału i 
kształtowanie struktury:

- Zaleca się aby odciskanie wzoru szablonów wykonywać w zespole dwóch 
osób. Do pracy z materiałem używać kielni i pacy ze stali nierdzewnej.

- Przygotować wystarczającą do planowanej powierzchni odciskania ilość 
płynu zapobiegającego przywieraniu szablonów, mieszając dowolny 
kuchenny płyn do mycia naczyń z wodą w proporcji ok. 1:10. Orientacyjne 
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zapotrzebowanie wynosi ok. 200 ml/m2.
- Wytyczyć i nanieść na podłoże linie pomocnicze, określające położenie 

wybranych krawędzi odciskanych desek.
- Masę dekoracyjną PromaLit DEO nakładać jednorodną, pełną warstwą o 

docelowej, średniej grubości ok. 3 mm. Aby uniknąć niepożądanego 
„skórkowania” powierzchni świeżej zaprawy, materiał nakładać na obszar o 
wielkości umożliwiającej  bez pośpiechu swobodne wykonanie odcisków.

- Przygotować szablon do odciśnięcia: dokładnie, za pomocą pędzla, zwilżyć 
jego całą roboczą stronę płynem zapobiegającym przywieraniu, a  następnie 
korzystnie jest zwinąć szablon w rolkę, stroną roboczą na zewnątrz.

- W świeżej, naniesionej na gładko warstwie masy dekoracyjnej wykonać 
odcisk szablonu w ten sposób, że:
Pierwszy z wykonawców starannie przykłada szablon we właściwym miejscu 
do powierzchni masy, sukcesywnie odwijając go z rolki. Drugi, przy pomocy 
wałka do tapet lub pacy, sukcesywnie wciska go w masę tak, aby usunąć 
spod szablonu ewentualne pozostałe powietrze.
Rozwinięty i odciśnięty szablon należy ostrożnie zdjąć z podłoża 
niezwłocznie po upływie czasu zapewniającego właściwy wygląd odcisku, 
bez uszkodzeń np. w wyniku nadmiernego przywierania.
Najlepiej zwinąć go ponownie w rolkę, do kolejnego użycia.

- Zaleca się, aby maksymalnie po dwóch odciśnięciach oczyszczać szablon z 
pozostałości masy szpachlowej przy pomocy pędzla i czystej wody, a przed 
każdym kolejnym użyciem ponownie pokryć go płynem zapobiegającym 
przywieraniu.

- Jakość rysunku wykonanych odcisków należy kontrolować na bieżąco. W 
razie zauważenia usterek, wadliwą powierzchnię jeszcze w stanie świeżym 
ponownie przeszpachlować masą i odcisk powtórzyć. 

- Podczas przerw w pracy narzędzia i szablony myć do czysta lub 
przechowywać w stanie wilgotnym.

Nakładanie farby bazowej: Gdy uformowana masa dekoracyjna jest całkowicie sucha (w warunkach 
normalnych zazwyczaj po 3 dobach), przy pomocy wałka lub pędzla nanieść 
jednorodną, kryjącą warstwę elewacyjnej farby bazowej PromaSilox DEO w 
zalecanej grubości odpowiadającej zużyciu ok. 200 ml/m2.

Nakładanie lakierobejcy 
(powłoki lazurniczej):

Na doschniętą powłokę farby bazowej (po ok. 6-8 godzinach) nałożyć przy 
pomocy pędzla lub wałka warstwę lakierobejcy lazurniczej PromaLak DEO o 
jednorodnej grubości i bezpośrednio po jej nałożeniu, jeszcze na mokro, przy 
pomocy szpachli gumowej, gąbki, suchego pędzla itp. techniką zetrzeć jej 
część z wypukłości w kierunku zagłębień w odciśniętej masie dekoracyjnej.
Tak wykonane malowanie ma imitować ostateczny rysunek słojów drewna. 

Czyszczenie narzędzi: Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

Czas schnięcia końcowego: Ok. 24 godziny w warunkach normalnych (temp. ok. 20 ˚C, wilgotność 
względna ok. 60%). 
Wysychanie powłok jest procesem fizycznym odparowania wody z 
materiałów. W warunkach mgły lub wysokiej wilgotności powietrza oraz w 
niższych temperaturach ulega ono znacznemu spowolnieniu.
W czasie schnięcia powierzchnię chronić przed zamoczeniem i słońcem.

Karta techniczna produktu: PromaDekor DEO, stan: III 2021.
Wszystkie powyższe informacje są oparte o aktualny stan wiedzy technicznej i nasze długoletnie doświadczenie. Ze względu na różnorodność występujących rodzajów podłoży i sytuacji 

należy każdorazowo sprawdzać przydatność danego produktu do zastosowania oraz rzeczywiste, miejscowe zużycie jednostkowe materiału.
Niniejsza karta techniczna produktu przestaje obowiązywać wraz z ukazaniem się nowej wersji.


