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OPIS PRODUKTU 

Bautech CREATIVO WALL™ przeznaczony jest do ręcz-
nego wykonywania dekoracyjnych tynków wewnętrz-
nych o strukturze betonu architektonicznego. Pozwala 
uzyskać niepowtarzalny charakter ścian.  
Produkt dostarczany  jest w postaci barwionej masy go-
towej do użycia (zgodnie z kartą kolorów). Szeroka ko-
lorystyka pozwala na dużą swobodę przy projektowaniu 
i wykonywaniu powierzchni mieszkalnych i użytkowych. 
 
ZASTOSOWANIE 

 Na podłożach zagruntowanych preparatem sczepno-
gruntującym Bautech CONTACTO™, takich jak: tynki 
cementowo-wapienne, cementowe, płyty gipsowo-
kartonowe, gipsowe, beton, powierzchnie drew-
niane, metalowe, szklane itp. 

 
WŁAŚCIWOŚCI 

 Możliwość aplikacji na różne podłoża 
 Wysoka przyczepność do podłoża  
 Wysoka odporność na ścieranie, zarysowania i 

mikropęknięcia 
 Odporny na UV, nie żółknie 
 Odporny na ogień 
 Wysoce elastyczny i wytrzymały 
 Łatwy w utrzymaniu czystości 
 Do stosowania wewnątrz pomieszczeń 

WARUNKI WYKONANIA 

 Wilgotność podłoża – max. 4% 
 Wilgotność powietrza – max. 75% 
 Temperatura podłoża – min. +15˚C.  
 Temperatura podłoża powinna być wyższa o co 

najmniej 3˚C od temperatury punktu rosy. 
 Temperatura otoczenia w trakcie wykonywania prac i 

przez następne 5 dni powinna wynosić od +15°C do 
+25°C. 

 Czas wysychania: od 12 do 24 godzin 
 Unikać punktowego ogrzewania mogącego powodo-

wać nierównomierne wysychanie powierzchni.  
 Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie. 

 

 
 

DANE TECHNICZNE 

Zużycie: 
Ok. 1,0 -1,5 kg/m² w za-
leżności od grubości war-
stwy i rodzaju podłoża 

Kolorystyka: Zgodnie z kartą kolorów 
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Przed nałożeniem Bautech CREATIVO WALL™ podłoże 
niezależnie od rodzaju należy zagruntować techniką 
malarską gruntem Bautech CONTACTO™, celem uzy-
skania odpowiedniej warstwy sczepno-gruntującej. 
Podłoże powinno być równe, mocne, stabilne, oczysz-
czone z kurzu, wapna, tłuszczów, brudu, olejów, wo-
sków, resztek farby kredowej, wapiennej, emulsyjnej  
i olejnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedo-
statecznej przyczepności należy usunąć a ubytki uzupeł-
nić stosując np. zaprawę gipsową.  
 
SPOSÓB WYKONANIA 

Bautech CREATIVO WALL™  nie wolno łączyć z innymi 
materiałami, zagęszczać czy rozcieńczać. Po otwarciu 
opakowania całość  należy dokładnie wymieszać ce-
lem uzyskania jednolitej konsystencji. 
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nało-
żyć Bautech CREATIVO WALL™ w 2 warstwach o łącznej  
grubości ok. 1,5 mm, przy pomocy gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej (paca wenecka). Drugą warstwę należy na-
łożyć po wyschnięciu pierwszej. Określoną strukturę po-
wierzchni uzyskuje się przy użyciu np. wałka struktural-
nego, packi, pędzla lub gąbki. W czasie nakładania i wy-
sychania obrabianą powierzchnię należy chronić przed 
przeciągami.  
Czas schnięcia wykonanej powierzchni zależy od ro-
dzaju podłoża, wilgotności i temperatury względnej po-
wietrza i wynosi od 12 do 24 godzin. Przy temperatu-
rach powietrza poniżej +15 °C i dużej jego wilgotności 
czas wiązania ulegnie wydłużeniu.  
UWAGA: Celem eliminacji różnic w odcieniach koloru 
przy aplikacji Bautech CREATIVO WALL™ należy nakła-
dać na jedną powierzchnię masę o tej samej dacie pro-
dukcji i numerze partii, która jest podana na opakowa-
niu. 
 

Karta techniczna produktu 
 

Bautech CREATIVO WALL™ 
 

Jednoskładnikowy, cienkowarstwowy tynk dekoracyjny o strukturze 
betonu architektonicznego, grubość ok. 1,5 mm 
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KOLORYSTYKA 

kolory podstawowe: 
CRW02/jasno szary, CRW03/naturalny szary, 
CRW08/grafit, CRW12/szary beton  
kolory na specjalne zamówienie:  
CRW01/szary, CRW04/bazalt, CRW05/czerwony, 
CRW06/kremowy, CRW10/żółty, CRW13/brązowy, 
CRW14/zielony, CRW15/niebieski, CRW16/biały. 
 
CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

Narzędzia używane do wykonywania warstw Bautech 
CREATIVO WALL™ należy czyścić wodą bezpośrednio 
po użyciu. Związany materiał usuwać mechanicznie. 
 
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 

Produkt należy przewozić i przechowywać w oryginal-
nych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić 
przed wilgocią, przemrożeniem i przegrzaniem. Okres 
przydatności tynku wynosi 12 miesięcy od daty pro-
dukcji.   
 

INFORMACJE DODATKOWE 

Producent gwarantuje jakość produktu, lecz nie ma 
wpływu na sposób jego zastosowania i wbudowania. 
Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przecho-
wywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami, po-
dane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan 
wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech®. 
Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu 
zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami  
Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na 
próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki 
pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na wa-
runki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczno-
ści, na które firma Bautech nie ma wpływu.  
Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają 
formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się 
niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą waż-
ność.  
Wykonane powierzchnie mogą wykazywać różnice  
w odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków  
i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania 
itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry 
techniczne oraz właściwości użytkowe tynku dekoracyj-
nego. Zróżnicowanie kolorystyczne tynku może być 
również wynikiem niejednorodnego podłoża. Wzorniki 
kolorystyczne Bautech należy traktować poglądowo. 
Efekt końcowy może różnic się od przedstawionych pró-
bek Bautech w zależności od techniki wykonania, szlifo-
wania i impregnacji. 
W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby 
lub skontaktować się z Działem Technicznym Bautech. 
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NKITW: BAUTECH CREATIVO WALL 
(BAUTECH CONTACTO, BAUTECH CREATIVO 

WALL, BAUTECH CREATIVO COLOR GEL,  
BAUTECH BAUPUR 600LV) 

Zastosowanie: Tynk wewnętrzny produkowany 
fabrycznie do stosowania na ścianach, ścianach 
szczelinowych, słupach i ścianach działowych. 

Przyczepność  ≥3 MPa 

Reakcja na ogień Klasa E 

 
 
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz normami i przepisami BHP. 
Należy chronić wyrób przed dziećmi,  a w razie 
połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza  
i pokazać mu opakowanie wyrobu lub etykietę 
Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu 
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz normami i przepisami BHP. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie 
Charakterystyki produktu. 

 

OPAKOWANIA  

10 kg, 20 kg 
 

 

 

 

 

 

 

 


