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Plastyczna masa, dzięki której 
s t w o r z y s z  w z o r y  
przypominające różne rodzaje 
naturalnego drewna.

Bez kłopotliwych zabiegów jak 
k o n s e r w a c j a  c z y  
impregnowanie,  możesz  
cieszyć się drewnianymi
elementami w dowolnej  
kolorystyce na zewnątrz lub 
wewnątrz budynku.

Tynk typu DREWNO DREIER DECOR SYSTEM, to łatwy sposób na uzyskanie modnej, ekologicznej przestrzeni.

12 PODSTAWOWYCH KOLORÓW DREWNA W PALECIE DREIER
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pacy nierdzewnej

wałka gumowego lub malarskiego

mieszadła lub wiertarki ze śmigłem

dwóch szerokich pędzli

gruntu podtynkowego DREIER 606 

tynku typu drewno DREIER 650 PROFI

farby lazurującej DREIER 710 

formy silikonowej

preparatu antyadhezyjnego

P O T R Z E B U J E S Z
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Mieszamy tynk z wodą w takich proporcjach, by miał konsystencję odrobinę 
gęstszą od kleju do płytek. Po 15 minutach mieszamy ponownie.

Na oczyszczone, stabilne, zagruntowane podłoże nakładamy tynk na całą 
szerokość planowanej deski, zaczynając od góry. Jeśli to niezbędne, prace 
przerywamy na naturalnych, poziomych podziałach deski. Nadmiar tynku 
można zdjąć od razu lub następnego dnia.

Smarujemy formę płynem antyadhezyjnym.

Od razu po nałożeniu tynku przykładamy w trzy osoby formę silikonową do 
ściany. Położenie pod formę dwumetrowej łaty lub poziomnicy znacznie 
ułatwi pracę. Zawijamy formę z lewej i prawej strony by nie dotykała ściany 
i nie tworzyła pionowego śladu. Formę należy lekko naciągnąć 
i przytrzymywać całą powierzchnią dłoni, po czym należy przejechać po niej 
wałkiem.

Odrywamy formę od ściany zaczynając z obu stron.

Jeśli to niezbędne, ponownie smarujemy formę płynem antyadhezyjnym.

Jeśli deska na ścianie ma być dłuższa niż forma wówczas dokładamy formę do 
już wykonanego odbicia na zakładkę, by móc połączyć wzory. Wałkujemy tak 
samo, ale w miejscu łączenie (zakładce) robimy to delikatniej, by nie powstały 
pionowe wgłębienia

 Trzy dni po nałożeniu tynku przystępujemy do malowania, pod warunkiem, 
że tynk nie jest mokry i pozwalają na to warunki atmosferyczne (ok. +20 °C 
i  wilgotność względna powietrza ok. 60 %). Drugie malowanie jest możliwe 
następnego dnia. Malujemy za pomocą dużych, gęstych pędzli. Farba jest 
częściowo transparentna, więc każda nowa warstwa będzie ciemniejsza. 
Malujemy deskę po desce. Przerwać prace można tylko na łączeniach między 
deskami
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Forma lubi odpadać podczas wałkowania. Dobrze jest obserwować czy forma nie opada i nie robi efektu "łódki". Każde 
kolejne odbicie w dół pogłębia błąd, dlatego zwracamy uwagę by forma leżała na tynku całkowicie poziomo i się nie 
wyginała.

Jeśli mamy do wykonania narożnik, to jednego dnia wykańczamy jedną ścianę, a drugiego kolejną. Łączenia desek 
na rogu można poprawić delikatnie małym pędzlem moczonym w wodzie.

Drobne wady można poprawić pędzlem, krawędzią formy (na zasadzie pieczątki) itd...

Tynk uzyskuje pełną wytrzymałość po 28 dniach, więc wszelkie poprawki na zasadzie szlifowania fug czy odcinania 
nadmiaru tynku należy zrobić jak najszybciej, najlepiej następnego dnia.

Malowanie musi nastąpić bardzo szybko. Najlepiej by malowała jedna osoba, bo efekt może być różny w zależności 
od wyboru pędzla czy sposobu malowania.

Przerwanie malowania jest możliwe na poziomych fugach, nigdy w połowie deski

Zaleca się przygotowanie niewielkiej próbki tynku, by potwierdzić kolor.Klient zatwierdzając próbkę godzi się 
na konkretny styl malowania.

Jeśli chcemy uzyskać jasny odcień, możemy farbę wymieszać z wodą (max 10% wody w stosunku do farby)
Jeśli chcemy uzyskać efekt starej, rustykalnej deski, możemy od razu po przemalowaniu przetrzeć powierzchnię wilgotną 
gąbką
Jeśli deska będzie miała wiele różnych plam można następnego dnia pomalować najjaśniejsze miejsca i przetrzeć gąbką.
Jeśli zostaną pęcherze powietrza i niedomalowania (bądź mechaniczne uszkodzenia), również malujemy te miejsca 
i przecieramy gąbką.
Jeśli chcemy uzyskać inny kolor niż dostępny (12 kolorów w palecie DREIER) możemy położyć dwie warstwy w różnych 
odcieniach: najpierw jaśniejszy, potem ciemniejszy.
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TYNK TYPU DREWNO                                              JEDNOSTKA              OPAKOWANIE               ZUŻYCIE NA JEDNOSTKĘ         WARSTWA         ZUŻYCIE NA OPAKOWANIE        

DREIER 606 grunt podtynkowy 

DREIER 650 PROFI typu DREWNO

preparat antyadhezyjny

matryca silikonowa DREIER

DREIER 710  farba lazurująca

kg

szt.

szt.

szt.

10 kg, 15 kg, 25 kg

25 kg

1 litr

1 kg

˛ok. 0,2 ÷ 0,3 kg/m

ok. ˛5,5 kg/m

ok. ˛0,1 l/m

˛ok. 0,2 ÷ 0,3 kg/m  
przy pierwszej warstwie

˛ ok. 0,1 ÷ 0,15 kg/m  
przy drugiej warstwie

1

1

1 do 2

-

˛ok. 4,5 m

˛10 m

˛ 3,33 ÷ 5 m
przy pierwszej warstwie

˛ 6,66 ÷ 10 m  
przy drugiej warstwie
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Cegła to coraz bardziej popularny element 
wykończeniowy stosowany na zewnątrz 
i wewnątrz budynków.

Tradycyjną cegłę ceramiczną, klinkierową lub 
szamotową można z powodzeniem zastąpić 
tynkiem typu CEGŁA z kolekcji Dreier Decor 
System.

Dzięki różnym szablonom i  technikom 
nakładania naszego tynku otrzymamy wzory 
przypominające wiele rodzajów cegły.

P O T R Z E B U J E S Z

pacy nierdzewnej

wałka malarskiego

szerokiego pędzla

papierowego, samoprzylepnego szablonu do cegły

gruntu podtynkowego w kolorze fugi SI DREIER 608

tynku typu cegła DREIER 603 PROFI 

w wybranym kolorze cegły
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P O T R Z E B U J E S Z

szeroki pędzel malarski

A

B

Przezroczysty, błyszczący lakier z efektem drobnych, diamentowych 
refleksów świetlnych. Stanowi końcową warstwę, stosowaną na dowolną 
powierzchnię - gładką i strukturalną, wewnątrz i na zewnątrz. Farba 
odporna na zmywanie.

A

B

Na oczyszczone, stabilne podłoże nakładamy dwukrotnie 
grunt podtynkowy  SI DREIER 608.

Po wyschnięciu (oraz w suchy dzień), przyklejamy szablony 
na ścianę tak, by idealnie do siebie pasowały. Wałek malarski 
może pomóc równomiernie przyklejać szablony. By szablon 
nie odkleił się od ściany możemy użyć zszywacza 
tapicerskiego i taśmy klejącej.

Po nałożeniu kilku szablonów możemy nałożyć tynk na 
ścianę. Efekt końcowy zależy od grubości tynku i sposobu 
nakładania.

Odrywamy szablony przed wyschnięciem tynku

C

D

FARBA DIAMENTOWA              JEDNOSTKA              OPAKOWANIE               ZUŻYCIE NA JEDNOSTKĘ         WARSTWA         

farba diamentowa

TYNK  TYPU  CEGŁA                                                           JEDNOSTKA                    OPAKOWANIE                    ZUŻYCIE NA JEDNOSTKĘ            WARSTWA         

SI DREIER 608 PROFI grunt podtynkowy

DREIER 603 PROFI  tynk typu CEGŁA 

szablon typu cegła

kg

szt.

kg

10 kg, 15 kg, 25 kg

-

˛ok. 0,2 ÷ 0,3 kg/m

˛ok. 0,2 ÷ 2,8 kg/m5 kg ÷ 25 kg

˛1,1 szt./m -

1

2

kg 1 ÷ 15 kg ˛ok. 0,5 kg/m 1 do 2
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Należy przygotować powierzchnię podkładową. Wystarczy gładka 
ściana pomalowana na dowolny kolor, ale może to być również każda 
inna odtłuszczona i stabilna powierzchnia.

Farbę diamentową nakładamy najczęściej szerokim pędzlem na całej 
powierzchni ściany, rozcierając kulki nieregularnie lub kierunkowo.
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P O T R Z E B U J E S Z

Elegancki, niezwykle efektowny materiał dekoracyjny przypominający wyglądem naturalny kamień.
Stosowany WEWNĄTRZ budynków (m.in. łazienki, kuchnie, filary) nadaje pomieszczeniom wytworny 
charakter.

Dzięki wysokiej odporności na mycie, a nawet szorowanie, doskonale nadaje się do miejsc szczególnie 
narażonych na zabrudzenia.

pacy weneckiej

mieszadła lub wiertarki ze śmigłem

szerokiego pędzla

gruntu kwarcowego

tynku wewnętrznego typu TRAWERTYN

lakieru transparentnego

Mieszamy tynk z wodą w takich proporcjach, by miała 
konsystencję gęstego kleju do płytek. Zostawiamy na kilka 
godzin i mieszamy ponownie.

Na oczyszczone, odtłuszczone i stabilne podłoże dwukrotnie 
nakładamy grunt (najpierw jedną warstwę a po wyschnięciu 
drugą).

Mieszamy tynk by był bardziej miękki. Nakładamy tynk na 
grubość odrobinę większą niż grubość ziarna i delikatnie 
wygładzamy.

Boczną krawędzią pacy weneckiej wykonujemy typowe dla 
trawertynu równoległe wżery.

Gdy tynk odparuje i nie jest lepki, wygładzamy go pacą do 
momentu aż powierzchnia będzie gładka.

Po wyschnięciu, delikatnie szlifujemy tynk drobnym 
papierem ściernym, by odpadły ewentualne drobinki, po 
czym malujemy całość lakierem transparentnym (możemy do 
tego użyć pędzla, wałka lub pistoletu malarskiego).

TYNK WEWNĘTRZNY TYPU TRAWERTYN           JEDNOSTKA              OPAKOWANIE               ZUŻYCIE NA JEDNOSTKĘ         WARSTWA         ZUŻYCIE NA OPAKOWANIE        

grunt kwarcowy

tynk  wewnętrzny typu TRAWERTYN

lakier transparentny

szt.

szt.

szt.

1,65 kg

9,9 kg

0,66 kg

˛ok. 0,25 kg/m

˛ok. 1,5 kg/m

˛ok. 0,1 kg/m

1

2

2

˛ok. 3,3 m

˛ok. 6,6 m

˛ok. 3,3 m
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P O T R Z E B U J E S Z

To propozycja dla miłośników nowoczesnych rozwiązań architektonicznych

pacy weneckiej

mieszadła lub wiertarki ze śmigłem

szerokiego pędzla

gruntu kwarcowego

tynku wewnętrznego typu BETON

lakieru transparentnego

A

B

C

D

Na oczyszczone, odtłuszczone i stabilne podłoże nakładamy 
jedną warstwę gruntu.

Gdy zagruntowana powierzchnia jest sucha, mieszamy tynk 
i nakładamy go na grubość ziarna.

wykonujemy odciski w nieregularny sposób, energicznie 
przykładając i odciągając pacę.

Ewentualne podziały na płyty szalunkowe robimy poprzez 
przyłożenie łaty i wydrapywanie linii za pomocą dowolnego, 
twardego i szerokiego na 5 mm narzędzia (np. końcówki 
pręta wałka malarskiego).

Gdy tynk odparuje wygładzamy powierzchnię. Możemy 
w ykonać dodatkowe dekoracje np. łączenia płyt 
szalunkowych.

Po wyschnięciu delikatnie szlifujemy tynk papierem ściernym, 
by odpadły ewentualne drobinki, po czym malujemy całość 
lakierem transparentnym (możemy użyć pędzla, wałka lub 
pistoletu malarskiego.

E

F

TYNK WEWNĘTRZNY TYPU BETON                       JEDNOSTKA              OPAKOWANIE               ZUŻYCIE NA JEDNOSTKĘ         WARSTWA         ZUŻYCIE NA OPAKOWANIE        

grunt kwarcowy

tynk  wewnętrzny typu BETON

lakier transparentny

szt.

szt.

szt.

1,65 kg

14,5 kg

0,66 kg

˛ok. 0,25 kg/m

˛ok. 2,2 kg/m

˛ok. 0,1 kg/m

1

1

1 do 2

˛ok. 6,6 m

˛ok. 6,6 m

˛ok. 6,6 m
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TYNK MODELOWANY DREIER 635 PROFI 

P O T R Z E B U J E S Z

Tynk modelowany DREIER 635 PROFI jest produktem uniwersalnym, który dzięki możliwości doboru koloru i techniki 
wykonania, pozwala na powstanie różnych efektów tj.: betonu elewacyjnego, trawertynu i innych.
Nadaje się zarówno do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.

pacy weneckiej lub innej pacy nierdzewnej

gruntu podtynkowego SI DREIER 608  

tynku modelowanego DREIER 635 PROFI

TYNK MODELOWANY DREIER 635 PROFI 

A

B

C

D

E

APLIKACJA NAJPOPULARNIEJSZYCH WZORÓW:

Na oczyszczone, odtłuszczone podłoże nakładamy jedną warstwę gruntu zabarwionego pod kolor 
tynku.

Gdy zagruntowana powierzchnia całkiem wyschnie nakładamy tynk na grubość odrobinę większą 
niż grubość ziarna.

Wykonujemy odciski w nieregularny sposób, energicznie przyklejając i odciągając pacę od tynku. 
Po wygładzeniu odciski będą przypominać wżery płyty betonowej.

Wygładzamy tynk, starając się uzyskać jak najbardziej płaską powierzchnię. Jeśli wżerów będzie 
za mało lub będą zbyt słabo widoczne, powtórzyć działania z punktu C.

Ewentualne podziały na płyty szalunkowe robimy np. poprzez przyłożenie łaty i wydrapywanie linii 
za pomocą dowolnego, twardego i wąskiego na ok. 5 mm narzędzia (np. końcówki pręta wałka 
malarskiego). Można tez użyć wąskiej taśmy samoprzylepnej jako dylatacji.

Efekt betonu architektonicznego:

A

B

C

D

Na oczyszczone, odtłuszczone podłoże nakładamy jedną warstwę gruntu zabarwionego na kolor o 
ton ciemniejszy niż kolor tynku.

Gdy zagruntowana powierzchnia całkiem wyschnie nakładamy tynk na grubość odrobinę większą 
niż grubość ziarna.

Wydrapujemy poziome ślady pacą wenecką lub innym narzędziem. Linie powinny być długie, 
zwężające się na końcach (kształt cygara). Sposób wykonania (szerokość i długość pasów, gęstość 
rozmieszczenia), ma największy wpływ na efekt końcowy, dlatego zaleca się przygotowanie próbki 
dla klienta. 

Wygładzamy tynk za pomocą pacy weneckiej.

Efekt trawertynu:

18 19

TYNK MODELOWANY                                                                JEDNOSTKA              OPAKOWANIE               ZUŻYCIE NA JEDNOSTKĘ         WARSTWA        

SI DREIER 608  PROFI grunt podtynkowy

DREIER 635 PROFI tynk modelowany

kg

kg 12,5 kg

110 kg, 15 kg, 25 kg ˛ok. 0,2 ÷ 0,3 kg/m

˛ok. 2 ÷ 2,8 kg/m 1

 (BETON ELEWACYJNY)



Produkt z ziarnem naturalnym odpornym na czynniki UV i czynniki 
zewnętrzne. Opcjonalnie może zawierać kolorowe płatki miki, by 
jeszcze bardziej zbliżyć się wyglądem do naturalnego granitu.
Szeroki zakres zastosowania DREIER 605 tynku typu granit sprawi, 
że zarówno fasady jak i wnętrza budynków zyskają ekskluzywny 
i wyrafinowany wygląd.

TYNK TYPU GRANIT                                   JEDNOSTKA                     OPAKOWANIE                      ZUŻYCIE NA JEDNOSTKĘ         WARSTWA        

DREIER 606 grunt podtynkowy 

DREIER 605 tynk typu GRANIT

A

B

C

Oczyszczone, stabilne podłoże malujemy dwukrotnie gruntem podtynkowym 
DREIER 606, zabarwionym pod kolor tynku.

Delikatnie mieszamy tynk, po czym nakładamy go pacą nierdzewną na grubość ziarna.

Za pomocą pacy plastikowej zacieramy tynk ruchami okrężnymi.

P O T R Z E B U J E S Z

pacy nierdzewnej

pacy plastikowej

szerokiego pędzla lub wałka malarskiego

gruntu podtynkowego DRIER 606

tyku typu granit DREIER 605

kg

kg

210 kg, 15 kg, 25 kg ˛ok. 0,2 ÷ 0,3 kg/m

˛ok. 2 ÷ 2,5 kg/m 15 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg
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TYNK TYPU GRES                                        JEDNOSTKA                      OPAKOWANIE                     ZUŻYCIE NA JEDNOSTKĘ         WARSTWA        

DREIER 606 grunt podtynkowy 

DREIER 605 tynk typu GRES

A

B

C

Oczyszczone, stabilne podłoże malujemy dwukrotnie gruntem podtynkowym 
DREIER 606, zabarwionym pod kolor tynku.

Delikatnie mieszamy tynk, po czym nakładamy go pacą nierdzewną na grubość ziarna.

Za pomocą pacy plastikowej zacieramy tynk ruchami okrężnymi.

P O T R Z E B U J E S Z

Wyjątkowy efekt jednolitej płytki ceramicznej uzyskamy stosując tynk typu Gres z kolekcji Dreier Decor System.

To produkt dla klientów, którzy cenią eleganckie i nowoczesne wykończenia. Dzięki możliwości tworzenia dowolnych 
podziałów przypominających układ płyt osiągamy różne efekty dekoracyjne.

DREIER 605  tynk typu gres nadaje się zarówno do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. 
Produkt charakteryzuje wysoka odporność na promienie UV i czynniki zewnętrzne.

pacy nierdzewnej

pacy plastikowej

szerokiego pędzla lub wałka malarskiego

gruntu podtynkowego DREIER 606

tynku typu gres DREIER 605

kg

kg

210 kg, 15 kg, 25 kg ˛ok. 0,2 ÷ 0,3 kg/m

˛ok. 2 ÷ 2,5 kg/m 15 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg
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