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MARKA PRIMACOL® DECORATIVE  

PRODKUT Effecto 

Pasta strukturalna w stylu 

retro 

 Do najgrubszych 

struktur 

 Odporna na ścieranie 

 Wysoce plastyczna 

 

POJEMNOŚĆ 7kg  15kg 

 

WŁAŚCIWOŚCI Pasta dekoracyjna o wyraźnej fakturze, do zastosowań wewnętrznych. Jest niezwykle 

plastyczna, wygodna w nanoszeniu i formowaniu struktur. Dzięki specjalnej formule nie pęka 

nawet przy nakładaniu grubych warstw (10 mm i więcej). Po wyschnięciu umożliwia 

oddychanie ścian. Pozwala uzyskać piękne efekty dekoracyjne, zarówno nowoczesne jak też 

w stylu retro - imitujące stare, zabytkowe tynki. Pastę Effecto można barwić w masie ( 

poprzez dodanie pigmentów bezpośrednio do pasty), jak też poprzez pokrycie jej Lakierem, 

Werniksem lub Bejcą dekoracyjną Primacol. Dzięki użyciu tych produktów pasta uzyskuje 

większą trwałość i odporność na ścieranie.  

 

SPOSÓB UŻYCIA Do stosowania wewnątrz pomieszczeń na podłoża cementowe, cementowo-wapienne, płyty 

gipsowo-kartonowe, również uprzednio malowane. 

 

Przed przystąpieniem do właściwej pracy należy najpierw dokonać próby na małej 

powierzchni, aby upewnić się co do ostatecznego efektu oraz zapoznać się z techniką 

nakładania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu. Do 

wykonania całej powierzchni należy użyć produktu z jednej partii produkcyjnej.  

1. Przygotowaną powierzchnię zagruntować Podkładem gruntująco-ochronnym 

Primacol lub Kontakt gruntem Primacol. 

2. Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy go dokładnie wymieszać do 

jednolitej konsystencji.  

3. Pastę należy nakładać pacą na żądaną grubość, nadając jednocześnie strukturę. 

Pastę nakładamy etapami. Aby uniknąć „spływania” pasty należy nie nakładać 

warstwy grubszej niż 3 mm. Modelowanie struktur należy wykonać przed 

wyschnięciem tynku. Ostateczna faktura i wydajność zależne są od rodzaju użytego 

narzędzia, grubości zastosowanej powłoki i techniki aplikacji. 

4. Po wyschnięciu powierzchnię przetrzeć delikatnie drobnym papierem ściernym, 

pomalować Bejcą dekoracyjną, Werniksem lub Lakierem Primacol zabarwionym na 

wybrany kolor  ( w przypadku gdy pasta nie była barwiona w masie).  

5. Po zastosowaniu produktu pomieszczenia należy wywietrzyć do zaniku zapachu. 

Narzędzia wytrzeć z tynku i umyć ciepłą wodą. 
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PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu, odtłuszczone oraz równe, suche, mocne, 

niespękane. Resztki farb, tapet i niestabilnych tynków powinny zostać usunięte, ubytki 

zaszpachlowane. Świeże tynki cementowe oraz cementowo-wapienne należy sezonować 

przez okres przynajmniej 4 tygodni. 

 

SKŁADOWANIE Produkt należy przechowywać w temperaturze 5–30oC, w szczelnie zamkniętym, 

oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych. Chronić przed mrozem. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich 

zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny 
Dyspersja polimerowa, 
wypełniacze, środki pomocnicze 
 

Sposób nanoszenia Kielnia ze stali szlachetnej, 
paca 

Kolor  
Biały  

Wydajność  0,5-1,5 kg/m2 (w zależności 
od grubości warstwy i 
struktury) 

Zapach 
Lekki, chyarakterystyczny 

Całkowite 

utwardzenie 

28 dni 

Gęstość 
1,4-1,6 g/cm3   Mycie narzędzi 

Woda z detergentem 

Ilość warstw 1     
Rozcieńczalnik 

W uzasadnionych 
przypadkach woda 

Czas schnięcia 
całkowity 

12-48h w zależności od grubości 
warstwy oraz warunków schnięcia 

 
 

 

 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


