
DEFINICJA TECHNICZNA.
ETS 2 AIRLESS to specjalny, gotowy do użycia bardzo 
cienki tynk natryskiwany za pomocą urządzeń typu Air-
less do stosowania we wnętrzach, bezzapachowy i łatwy 
do wygładzania.

SKŁAD I WYGLĄD.
Woda, węglan wapnia, żywica emulsyjna, dyspergator 
i różne dodatki.

DOZWOLONE RODZAJE PODŁOŻA.
Płyty gipsowo-kartonowe, tynki, podłoża malowane.

POWŁOKA.
Wszystkie rodzaje farb i powłok ściennych.

OBOWIĄZUJĄCA DOKUMENTACJA.
• DTU 59.1: Prace malarskie dotyczące budynków.
• EN 16566: szpachlówki do prac wewnątrz.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA.
•  Czas nakładania ponownego: 6–12 godzin w zależności 

od prac.
• Gęstość pasty: 1,35 kg/l.
• Przyczepność: >0,5 MPa zgodnie z normą EN 16566.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.
Temperatura podczas nakładania i wysychania musi wy-
nosić od +8°C do +35°C. Nie nakładać na podłoże o wil-
gotności >70%. Nie nakładać na podłoże wilgotne. Nie 
nakładać na podłoże o wysokiej temperaturze. Podczas 
nakładania zalecane jest noszenie okularów.

BEZPIECZEŃSTWO.
Karta danych bezpieczeństwa jest dostępna na stronie 
internetowej www.quickfds.com, należy zapoznać się 
z nią przed rozpoczęciem użytkowania produktu.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady leka-
rza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Zalecane jest noszenie rękawic i okularów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.
Podłoża muszą spełniać wymogi normy DTU, czyli być 
czyste, suche, twarde, spójne, nieuszkodzone, odku-
rzone i pozbawione jakichkolwiek pozostałości olejów 
szalunkowych. 

GRUBOść NAKŁADANEJ WARSTWY.
Od 0,5 do 2 mm.

ZUŻYCIE.
Wygładzanie, nakładanie: od 0,5 do 1 l/m2 na każdą 
warstwę. 

SPOSÓB NAKŁADANIA.
Wymieszać produkt przed użyciem.
Nanieść pierwszą warstwę ręcznie lub maszynowo, usu-
nąć filtry z pompy i natryskiwać z odległości około 80 cm 
od podłoża.
Po zakończeniu natryskiwania dokładnie wygładzić za 
pomocą szpachli 60 cm.
Wskazówka: podczas umieszczania okuć zachować cia-
sny kąt.
Narzędzia: Pompa Airless z kulką ze stali nierdzewnej 
(najlepiej z dyszą 527), ostrzem i nożem do spoinowania.
Narzędzia należy czyścić wodą. 

CZAS WYSYCHANIA.
Zależy od podłoża, warunków pogodowych i grubości 
nakładania.

OPAKOWANIE.
Wiadra o pojemności 15 l.

PRZECHOWYWANIE.
18 miesięcy w nienaruszonym, oryginalnym opakowa-
niu, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem mrozu 
i wysokiej temperatury.

ETS 2 AIRLESS
TYNK NATRYSKOWY CIENKOWARSTWOWY 
DO NATRYSKU PRZY UŻYCIU URZĄDZEŃ 

TYPU AIRLESS DO WNĘTRZ

Zawartość LZO <1 g/l.

KORZYŚCI

•  lżejsza formuła: 
mniejsza masa 
przy takim 
samym pokryciu 
powierzchni.

•  bardzo cienkie, 
jednolite 
i regularne 
wykończenie.

•  doskonałe 
wykończenie przed 
malowaniem.

•  piękny wygląd 
bez konieczności 
wygładzania.

•  nakładanie przy 
użyciu urządzeń 
typu Airless 
i ręcznie.


