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Odpowiednie podłoże* 
Przygotowane wcześniej.

*Odpowiednie podłoża obejmują: 
- Wcześniej pomalowane powierzchnie

(zbadane pod kątem   
                 wytrzymałości wiązania) 

- Systemy podwieszane 
(w rozstawie 400 mm) 

- Listwy drewniane (w rozstawie 400 mm) 
- Beton i płyty gipsowo-kartonowe  

P łyta akustyczna
Płyty akustyczne są montowane na 

odpowiednich podłożach z 
połączeniami na zakładkę. 

 
Montaż można wykonać przy użyciu 

zatwierdzonego kleju lub 
mechanicznie za pomocą wkrętów i 

specjalnych podkładek fade®  
(rozstaw 400 mm). 
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WSKAZÓWKA:
- Oznaczyć za pomocą sznurka traserskiego 

lokalizację podłoża, aby ustalić miejsce 
montażu każdej podkładki  

 
 

- W przypadku klejenia, używać 
pacy co najmniej 1/8”.
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Wypełnianie 
- połączenia 

Na połączenia stosuje się specjalną taśmę 
fade® i wypełnia tynkiem akustycznym 

wyrównując powierzchnię.  

Kroki 3 i 4 wykonuje się w ramach tej samej 
sekwencji czynności.  

 
WSKAZÓWKA: 

- Aby taśma lepiej przylegała można użyć zszywek  
- Do przymocowania specjalnej taśmy do 

połączeń użyć niewielkiej ilości tynku akustycnego. 
  - Specjalna taśma do połączeń musi być nałożo-

na bezpośrednio na płytę akustyczną bez albo z 
bardzo niewielką ilością tynku pod spodem, gdyż 
inaczej łączenia będą zbyt widoczne powodując 

nierówności powierzchni. 
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Wypełnianie 
– Podkładki i 
nieregularności 
Podkładki i wszelkie nieregularności/
zagłębienia w powierzchni są wypełniane 
tynkiem akustycznym w celu stworzenia 
prostej i równej powierzchni. 

Po wypełnieniu połączeń, podkładek i 
nieregularności w powierzchni, tynk musi 
schnąć przynajmniej przez 24 godziny 
Tynk akustyczny na połączeniach i 
podkładkach można delikatnie 
wyszlifować po wyschnięciu, aby usunąć 
wszelkie nieregularności. 

WSKAZÓWKA: 
- Ten krok może będzie musiał być powtórzony po 
wyschnięciu tynku i dopóki nie zostanie uzyskana 
idealnie równa i płaska powierzchnia bez zagłębień 
lub nieregularności.
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Rozpylanie i 
wygładzanie pierwszej 

warstwy tynku
Pierwsza warstwa tynku akustycznego jest 

rozpylana na grubość 1,5-2 mm i 
wygładzana do równego wykończenia. 

WSKAZÓWKA: 
- Używać dyszy o 4mm, aby uniknąć 

tworzenia się grudek. 
- Pierwsza warstwa powinna być nieco grubsza, 

aby ukryć niedoskonałości. 
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Wygładzać tynk akustyczny delikatnie, aż 
do uzyskania równej powierzchni. 

WSKAZÓWKA: 
- Używać co najmniej 2 calowej pacy 
- W trakcie wygładzania uważać by nie zetrzeć 
tynku. Tynk musi być równy. 
- Tynku nie należy usuwać, tylko po prostu 
wyrównać. 
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Rozpylanie i 
wygładzanie drugiej 

warstwy tynku 
Druga warstwa tynku akustycznego jest 

rozpylana na płytach i wygładzana od razu 
po nałożeniu. 

 
WSKAZÓWKA: 

- Używać dyszy o 4 mm, aby uniknąć 
tworzenia się grudek. 

Szlifowanie
Po całkowitym wyschnięciu tynku 

akustycznego i w celu uzyskania całkowicie 
gładkiego wykończenia, należy wyszlifować 

całą powierzchnię aż do uzyskania 
pożądanej powierzchni. 

 

WSKAZÓWKA: 
- Używać papieru ściernego o ziarnistości 220 w 

celu uzyskania najlepszych rezultatów  
- Nadmiar pyłu na powierzchni po szlifowaniu 

można wydmuchać sprężonym powietrzem. 
- Używać elektrycznej szlifierki z dołączonym 

odkurzaczem w celu uniknięcia zapylenia. 
- Szlifować kolistymi ruchami w celu uzyskania  

najlepszych rezultatów.  
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Wygładzać tynk akustyczny delikatnie, aż do 
uzyskania równej powierzchni. 

WSKAZÓWKA: 
- Używać co najmniej 2 calowej pacy 
- W trakcie wygładzania uważać by nie zetrzeć 
tynku. Tynk musi być równy. 
- Tynku nie należy usuwać, tylko po prostu 
wyrównać. 
- Po nałożeniu i wygładzeniu tynk powinien 
osiągnąć całkowitą grubość 3-4 mm. 
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