
Jak wykonać efekt deski na elewacji? 

Instrukcja 
krok po kroku

1. Przygotuj powierzchnię na której będziesz 
kładł tynk Cermit WN (tynk, dzięki któremu 
uzyskasz fakturę drewna)

 

• Podłoże powinno być:
  stabilne, suche, równe, oczyszczone i zagruntowa-
ne masą ATLAS CERPLAST. 

• Następnie mieszankę przesyp do pojemnika 
z wodą (5,25 – 6,0 l wody na 25 kg suchej mieszan-
ki) i mieszaj mechanicznie, aż do uzyskania jednoli-
tej, homogenicznej  masy.

• Rozrobioną masę odstaw na 5 minut i ponownie 
wymieszaj. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzy-
stać w ciągu ok. 1 godziny. W trakcie pracy warto, 
co pewien czas, przemieszać masę w celu ujedno-
rodnienia konsystencji, unikając dodawania wody.

2. Przygotowanie masy tynkarskiej Cermit WN

 

• Przygotowując tynk do nakładania ręcznego, mate-
riał z worka wsyp do wiadra i wstępnie przemieszaj 
na sucho w celu ujednolicenia mieszanki.

 

3. Nakładanie masy i fakturowanie

• Zacznij od nałożenia warstwy szczepnej na 
powierzchnię, na której chcesz nałożyć tynk. 

 

Ako vykonať fasádu, aby vyzerala ako z dosiek?

Pracovný manuál 
krok po kroku

1. Pripravte povrch, na ktorý chcete nanášať 
omietku Cermit WN (omietku, ktorá vie napo-
dobiť vzhľad dreva)

2. Príprava omietkovej zmesi Cermit WN

3.  Nanášanie hmoty a vytvorenie povrchového 
reliéfu

• Podklad musí byť: stabilný, suchý, rovný, vyčiste-
ný a nepenetrovaný hmotou ATLAS CERPLAST.

• Pokiaľ pripravujeme omietku pre ručné 
nanášanie, je potrebné materiál z vreca vysypať 
do nádoby (napr. do vedierka) a predbežne ho 
premiešať na sucho za účelom zjednotenia zmesi.

• Následne zmes nasypte do nádoby s vodou (5,25 
– 6,0 l vody na 25 kg suchej zmesi) a mechanic-
ky premiešajte, až získate homogénnu hmotu.

• Namiešanú hmotu nechajte v kľude po dobu  
5 minút a následne ešte raz premiešajte. Takto 
pripravená zmes je spracovateľná  cca 1 hodinu.  
V priebehu práce je dobré občas zmes premiešať 
za účelom zjednotenia konzistencie bez pridáva-
nia vody.

• Je potrebné začať nanášať adhézny mostík na 
povrchu, na ktorom chceme neskôr naniesť 
omietku.

RENDER OF WOOD TEXTURE-ATLAS CERMIT WN



• Następnie na powierzchnię nanieś równomiernie 
tynk na grubość ok. 3-4 mm. Aby ujednolicić 
grubość warstwy wyprawy przeczesz ją ponownie 
pacą o zębach 10 mm prowadzonej pod kątem 
45 stopni.

• Przed odbiciem formy powinieneś wyznaczyć 
i zaznaczyć poziom - najlepiej za pomocą długiej 
poziomicy.

W tym czasie przygotuj formę silikonową. 

• Formę, przed l użyciem, dokładnie posmaruj 
środkiem antyadhezyjnym: ATLAS ŚRODEK 
ANTYADHEZYJNY DO FORM SILIKONOWYCH 
IMITUJĄCYCH DREWNO. 

• Następnie formę silikonową zwiń w taki sposób, 
aby faktura drewna była po zewnętrznej stronie.

• Wszystko gotowe! Możesz zacząć odciskać formę. 
Do odbicia formy potrzebne będą co najmniej 
dwie osoby: jedna, która rozwija szablon i dociska 
go do powierzchni tynku (można to zrobić za 
pomocą sztywnego wałka lub dokładnie ręką), 
a  druga osoba zwija go tak, aby szablon nie 
odrywał się od powierzchni.

• Kolejna czynność to wygładzenie masy do uzyska-
nia równej i odpowiednio gładkiej powierzchni.

• Zaczekaj aż masa wstępnie stężeje i lekko prze-
schnie powierzchniowo. W zależności od warun-
ków atmosferycznych może to być około 
20 - 60 min., czas ten trzeba ściśle kontrolować.

• Následne na povrchu naneste rovnomernú 
vrstvu omietky o hrúbke cca 3-4 mm.  
Pre zjednotenie hrúbky je potrebné omietkovú 
zmes pretiahnuť ešte zubovým hladidlom so 
zubami 10 mm. Hladidlo vedieme so sklonom  
45 stupňov.

V priebehu tejto doby si pripravíme silikónovú 
formu.

• Formu pred použitím dôkladne namažte antiad-
héznym prostriedkom: ATLAS SRODEK ANTY-
ADHEZYJNY DO FORM SILIKONOWYCH IMI-
TUJACYCH DREWNO (ATLAS ANTIADHÉZNY 
PROSTRIEDOK NA SILIKÓNOVÉ FORMY IMITU-
JÚCE DREVO).

• Následne silikónovú formu zrolujte tak, aby vzor 
imitujúci povrch dreva bol z vonkajšiej strany.

• Ďalšou činnosťou je vyhladzovanie hmoty. 
Prevádzame tak dlho, až dosiahneme krásne rovný 
a hladký povrch.

• Počkáme až hmota čiastočne zatuhne a ľahko 
preschne na povrchu. V závislosti od okolitých 
atmosférických podmienok to môže trvať približne 
od 20 - 60 minút, túto dobu je potrebné starostlivo 
kontrolovať.

• Pred otlakom formy je potrebné vymerať  
a označiť vodorovnú priamku – najlepšie 
pomocou dlhej vodováhy.

• Všetko je hotové! Môžete začať so silikónovou 
formou pracovať.
K vytlačeniu vzoru pomocou formy je potrebná 
spolupráca minimálne dvoch pracovníkov: jeden 
rozmotáva šablónu a zatlačuje ju do omietky 
(je možné si pomôcť pevným valčekom alebo 
presnejšie a starostlivejšie túto činnosť prevádzať 
rukou) a druhý pracovník formu šablónu opatrne 
zmotáva, tak aby ju príliš násilne nestrhol z povrchu.



• Drugą deskę odbij w taki sposób, żeby szablon 
delikatnie nachodził na poprzednio odciśniętą 
"deskę". Uwaga! Nie dociskamy górnej krawędzi 
deski, jeśli chcemy aby deska miała inną szerokość 
niż 20 cm (Szablon silikonowy jest rozmiaru 20 x 
200 cm)

• Wszelkie pozostałości tynku w zagłębieniach formy 
należy na bieżąco usuwać (np. pędzlem) przed 
ponownym użyciem. Polecane jest nie rzadziej niż 
co dwa odbicia szablonu kolejne pokrycie środ-
kiem antyadhezyjnym Atlas.

• Masa po 24 h jest twarda, po 5 dniach może być 
pokrywana impregnatem barwiącym ATLAS BEJCA 
DO TYNKU IMITUJĄCEGO FAKTURĘ DREWNA.

4. Pokrywanie tynku Bejcą 
    w jednym z 10 kolorów

• ATLAS BEJCA powinna być nanoszona na podłoże 
przy użyciu pędzla, wałka, gąbki. Malowanie 
Bejcą na tynku Cermit WN powinno następować 
wzdłuż odciśniętych słojów „deski”. W przypadku 
stosowania aplikacji natryskowej należy dokładnie 
osłonić przyległe fragmenty elewacji oraz stolarkę 
okienną i drzwiową siatką elewacyjną. Impregnat 
należy nanosić na podłoże jednolitą, cienka 
warstwą, uniemożliwiając powstawanie zacieków 
i niedomalowań. Wszelkie zagłębienia wynikające 
z rysunku drewna muszą być dokładnie zabezpie-
czone powłoką. Niedopuszczalne jest pozostawia-
nie miejsc niedomalowanych. 

• Bejcę przed użyciem dokładnie wymieszaj. Czyn-
ność tą najlepiej wykonać mechanicznie, stosując 
wolnoobrotową wiertarkę, ale można też zrobić to 
ręcznie.

• Tak przygotowaną powierzchnię możesz zostawić 
do wyschnięcia albo dodatkowo ją postarzyć 
poprzez przecieranie delikatnie wilgotną gąbką.

4. Nanášanie Moridla na omietku v jednej  
z 10 farieb

• Štruktúru druhej dosky vytlačte tak, že šablónou 
prekryte prvý vytlačený vzor dosky (vzor sa 
musí jemne prekrývať pozdĺžne). Upozornenie! 
Nedotlačovať hornú hranu dosky pokiaľ chceme, 
aby doska mala inú šírku ako 20 cm (Silikónová 
šablóna má rozmery 20 x 200 cm)

• Prebytočný materiál (omietku), ktorý zostal vo 
forme je potrebné priebežne odstraňovať (napr. 
štetcom) pred opätovnom použití. Odporúčame 
ešte raz namazať šablónu antiadhéznym 
prostriedkom Atlas vždy po každom druhom 
otlačení.

• Hmota po 24 hodinách vytvrdne a po uplynutí  
5 dní je možné ju pretrieť náterovým impregnátom 
ATLAS BEJCA DO TYNKU IMITUJACEGO 
FAKTURE DREWNA /ATLAS MORIDLO NA 
OMIETKY IMITUJÚCE POVRCH DREVA/.

• ATLAS BEJCA /ATLAS MORIDLO/ sa nanáša na 
podklad pomocou štetca, valčeku alebo hubky. 
Natieranie omietky Cermit WN pomocou Moridla 
Atlas sa prevádza pozdĺžne na vytlačených 
„letokruhoch dosky“. V prípade nanášania Moridla 
pomocou nástreku, sa musí starostlivo zakryť 
susediace plochy fasády, vrátane dverných  
a okenných rámov fasádnou sieťkou. Impregnát 
nanášame na podklad rovnomerne v tenkej 
vrstve tak, aby sme predišli vzniku stekania  
a neošetrených miest. Všetky prehĺbeniny a dutiny 
vzniknuté ako imitácia dreveného reliéfu, musia 
byť dobre ošetrené impregnátom. Je neprípustné 
ponechať nenaimpregnované miesta na fasáde.

Povrch je potrebné pred finálnym vyschnutím 
pozdĺžne a zvisle rozdeliť v mieste styku ‘dosiek’ 
imitovanou špárou alebo bosážou (ľubovoľnou 
vykonávaciou metódou).

• Moridlo sa musí pred použitím starostlivo premiešať. 
Je možné to najlepšie vykonať mechanickým 
spôsobom. Pre tento účel nám dobre poslúži 
nízkoobrátková vŕtačka s miešacím nástavcom. Je 
možné túto prácu prevádzať i manuálne

• Takto pripravený povrch ponecháme zaschnúť 
alebo dodatočne spôsobíme starší vzhľad 
pomocou pretretia vlhkou hubkou.



Nie stosować na silnie nasłonecznionych fragmentach elewacji. Powierzchnie malowane powinny być chronione 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem przed i ok. 24 h po aplikacji, stosować siatki ochronne na rusztowaniach. 
Do czasu całkowitego wyschnięcia impregnatu barwiona powierzchnia powinna być chroniona przed kurzem i 
deszczem.

Nepoužívajte impregnát na častiach fasády, ktoré sú vystavené extrémnemu slnečnému žiareniu. Impregnátom 
ošetrené povrchy chráňte pred extrémnym slnečným žiarením po dobu minimálne 24 hodín po aplikácii  
a používajte ochranné sieťky na lešeniach.
Farbený povrch ošetrený impregnátom chráňte pred prachom a atmosférickými zrážkami do tej doby,  
až úplne uschne.

www.atlas.com.pl/sk


