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Ceglane elewacje są  eleganckie i ponadczasowe, o czym świadczą 

setki lat ich obecności w krajobrazie miast i wsi na całym świecie. 

Rozwiązanie systemowe MASTER BRICK to optymalna propozycja 

budowlano-estetyczna dla wszystkich, którzy chcieliby zamieszkać 

w domu z charakterem. 

Dzięki wieloletnim badaniom produktów oraz technologii ich 

stosowania udało się osiągnąć zamierzony rezultat, którym jest 

propozycja wizualnie bliska oryginałowi, a przy tym mająca wiele zalet, 

których nie posiada oryginał. Do najważniejszych należy niski ciężar 

właściwy masy, dzięki któremu nie musimy wzmacniać ścian budynku 

już na etapie murowania ani później. Sam proces nakładania jest 

krótszy oraz szybszy i nie wymaga zaangażowania dużych środków 

finansowych. W przypadku naturalnych materiałów musimy liczyć 

się z wieloetapowymi, skomplikowanymi pracami budowlanymi, które 

wymagają ogromnej wiedzy od fachowca i pochłaniają dużo pieniędzy. 

Proponowane rozwiązanie zapewnia powtarzalność kolorystyczną 

oraz możliwość podkreślenia nawet najtrudniej dostępnych detali 

architektonicznych bryły budynku.

Piękna ceglana elewacja w zasięgu ręki



Cegła elewacyjna MASTER BRICK krok po kroku

System ociepleń MAJSTERPOL NATURAL - rozwiązanie MASTER BRICK

1. Podłoże,  2. Zaprawa klejowa Styrolep K, 3. Listwa startowa, 4. Płyta styropianowa, 5. Łącznik mechaniczny, 6. Zaprawa klejowa Styrolep Z Biały, 

7. Siatka z włókna szklanego, 8. MASTER BRICK GROUND, 9. MASTER BRICK,  10. MASTER TONE COLOR, 11. MASTER TONE TOP COAT

Pomaluj odpowiednio przygotowaną ścianę gruntem 

MASTER BRICK GROUND. Poczekaj aż wyschnie. Naklej 

SZABLON BRICK z wybranym wzorem ułożenia cegieł na 

zagruntowaną powierzchnię. Nałóż masę MASTER BRICK 

w kolorze, który pasuje do reszty detali architektonicznych 

budynku. Jeżeli chcesz uzyskać efekt różnych odcieni cegły 

wybierz MASTER TONE COLOR i nanieś go na pojedyncze 

cegły rozproszone nieregularnie na powierzchni ściany. 

Całość zabezpiecz MASTER TONE TOP COAT bezbarwnym 

lub perłowym. Po całkowitym wyschnięciu lakieru oderwij 

ostrożnie szablon i gotowe!
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System ociepleń MAJSTERPOL NATURAL
rozwiązanie systemowe MASTER BRICK:

MASTER BRICK GROUND

Służy do gruntowania podłoża przed nakładaniem tynku MASTER 
BRICK. Poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża, ułatwia 
prace tynkarskie, wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania 
nałożonego tynku. Dzięki zawartości absorbera UV, kolor gruntu 
pozostaje niezmieniony przez długi czas. Dodatkowo jest zabezpieczony 
najnowocześniejszym na rynku biocydem kapsułowanym. Zastosowany 
biocyd, dzięki długiemu czasowi uwalniania trzech składników aktywnych, 
zapewnia długookresową oraz trwałą ochronę powłoki przed korozją 
mikrobiologiczną (kolorystyka gruntu znajduje się na stronie 15).

Zużycie: 0,25-0,3 kg/m²

SZABLON BRICK

Szablon odwzorowujący najpopularniejsze tradycyjne układy cegieł.

Zużycie: szablon 1 sztuka = 0,91 m²

MASTER BRICK

Tynk ozdobny, służący do wykonywania elewacji budynków z wykorzystaniem 

szablonów odwzorowujących cegłę klinkierową. Tworzy wytrzymałą i elastyczną 

powłokę, odporną na uszkodzenia mechaniczne. Dostępny w 11 kolorach 

inspirowanych najczęściej spotykanymi kolorami cegieł klinkierowych.

Zużycie: 1,6-1,8 kg/m²

MASTER TONE COLOR

Lakier przeznaczony do dekoracyjnego cieniowania powierzchni tynku MASTER 

BRICK. Poprzez punktową aplikację w wybranych miejscach pozwala uzyskać 

efekt zbliżony do naturalnych przebarwień jakie powstają na powierzchni cegieł. 

Jego zastosowanie jest opcjonalne i uzależnione od decyzji inwestora.

Zużycie: 0,1 – 0,12 kg/m²

MASTER TONE TOP COAT

Lakier przeznaczony do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni 

tynku MASTER BRICK. Nadaje powierzchni delikatny połysk, a co najważniejsze 

chroni przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych - podobnie 

jak MASTER BRICK GROUND zawiera w składzie absorber UV oraz biocyd. 

Zastosowanie lakieru jest konieczne do uzyskania optymalnego efektu oraz 

kompleksowej ochrony.

Zużycie: 0,1 – 0,12 kg/m²
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IBERIAALASKA
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FINLANDIAJEROZOLIMA
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PATAGONIAPOLINEZJA
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BURGUNDIAKOPENHAGA
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KORNWALIAISLANDIA



Dostępne kolory MASTER BRICK GROUND

ANTRACYT

BRĄZOWY

NATURALNY

POPIELATY

SZARY

Kolory produktów występujące w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
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OSETIA



UV PROTECTION – nowoczesna formuła 
zabezpieczająca powierzchnie przed oddziaływaniem 
promieniowania ultrafioletowego. W swym składzie 
zawiera Absorber UV – innowacyjny składnik, 
który ma za zadanie powstrzymać niszczącą moc 
promieniowania UV i zapewnić estetyczny wygląd 
chronionej powierzchni.
Słońce, a właściwie docierające do Ziemi 
promieniowanie ultrafioletowe, ma bardzo duży 
wpływ na estetykę każdej elewacji. Pod wpływem 
jego operowania oraz wysokich temperatur powłoka 
może stracić kolor w bardzo krótkim czasie i wymagać renowacji. Najbardziej narażone 
na wpływ promieni UV są detale architektoniczne w ciemnych barwach tj. brązy, 

ciemne czerwienie, grafity oraz czerń. 

Formuła UV PROTECTION stosowana w produktach z linii MAJSTERPOL NATURAL 
to gwarancja stabilności koloru nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.  


