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Obszary stosowania 

Tynk zbrojony i nawierzchniowy  
w systemie iQ-Therm. 
Warstwa sorpcyjna i instalacyjna 
układana w dwóch cyklach z tkani-
ną zbrojącą iQ-Tex. Grubość war-
stwy tynku 10-15 mm. 
Właściwości produktu 

 Przepuszczalność pary wodnej  
 Wysoka przewodność kapilar-

na 
 Zdolność do magazynowania 

dużej ilości wilgoci 
 Korzystna odkształcalność 
 Niski ciężar powierzchniowy 
 Wodoodporność 
 Izoluje termicznie 
 Reguluje wilgotność powietrza 
 Ma specjalną geometrię po-

rów, która zapewnia wysoką 
adsorpcję wilgoci z powietrza 
przy wilgotności względnej 
powietrza przekraczającej 
70%. Gdy wilgotność względ-
na powietrza w pomieszczeniu 
spada ponownie do wartości 
poniżej 70%, zgromadzona 
wilgoć jest z powrotem odda-
wana, przez co tynk reguluje 
klimat w pomieszczeniu. 

 

Podłoże 

Płyty termoizolacji wewnętrznej iQ-
Therm muszą być wolne od sub-
stancji, które mogą obniżać przy-
czepność tynku (np. pyły, luźne 
elementy, środki antyadhezyjne 
itd.).  
Sposób stosowania 

Wlać 6,1 - 6,4 l wody do czystego 
pojemnika, dodać 20 kg iQ-Top 
i intensywnie wymieszać odpo-
wiednią mieszarką (np. mieszarką 
przeciwbieżną BEBA), aż powsta-
nie jednorodna, odpowiednia do 
stosowania, pozbawiona grudek 
konsystencja, czas mieszania oko-
ło 3 minuty. Po odczekaniu 
10 minut czasu dojrzewania należy 
jeszcze raz krótko zamieszać. 

Przy stosowaniu iQ-Top jako war-
stwy zbrojonej na płytach iQ-
Therm, zaprawę nakłada się war-
stwą o grubości 5 mm używając 
pacy ząbkowanej10/12 mm i na 
świeżo przeczesuje. Używając 
pacy stalowej gładkiej wtapia się 
pionowymi pasmami tkaninę iQ-
Tex w zaprawę unikając fałd. Na-
leży przy tym zwrócić uwagę aby 
pojedyncze pasma tkaniny  
w miejscach cięć i na brzegach 
miały zakłady co najmniej 10 cm. 
Następnie przeciągnąć pacą sta-
lową. Nad tkaniną musi być co 
najmniej 1 mm iQ-Top. Nakładanie 
drugiej warstwy tynku następuje 
świeże na świeże, przy czym cał-
kowita grubość tynku nie może 
przekraczać 15 mm. W pobliżu 
otworów (ościeżnice okienne 

Dane techniczne produktu 

Kolor: stara biel 
Ciężar nasypowy: ok. 0,7 kg/dm³ 
Gęstość objętościowa  
wyschniętej zaprawy: ok. 630 kg/m³ 
Czas przydatności do stosowania: 30 minut 
Wytrzymałość na ściskanie: CS II 
Współczynnik AW: 0,0139 kg/m²s0,5 

w (80): 0,015 m³/m³ 
w (sat): 0,76 m³/m³ 
Reakcja na ogień (EN 998): euroklasa A1 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0228 

iQ-Top 
Tynk regulujący klimat w pomieszczeniu, cechują-
cy się wyjątkowo wysoką zdolnością adsorpcji  
i oddawania wilgoci znajdującej się w powietrzu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zastoso-
wań  we-

wnętrznych 

 Proporcja 
sucha  

zaprawa / 
woda 

 Temperatura 
stosowania 

 Czas  
mieszania 

 Układanie 
zaprawy/ 

szpachlowa-
nie/nakładanie 

kielnią 
 

 Zużycie łączne 
na mm grubości 

warstwy przy 
klejeniu całą 
powierzchnią 

 Okres przecho-
wywania 

 Chronić przed 
wilgocią 
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i drzwiowe) należy dodatkowo 
wykonać zbrojenie ukośne, które 
leży nad zbrojeniem powierzch-
niowym. Należy zwrócić uwagę, 
aby pasma tkaniny szczelnie przy-
legały w pobliżu narożników otwo-
rów. Świeżo ułożony tynk iQ-Top 
natychmiast ściągnąć w jedną 
stronę zwilżoną łatą ząbkowaną 
a następnie w drugą stronę łatą 
aluminiową, pozostawiając szorst-
ką powierzchnię. 
Po wystarczającym stężeniu prze-
trzeć powierzchnię pacą filcową. 
Nakładanie iQ-Fill może nastąpić 
najwcześniej po 24 godzinach. 

Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wody lub 
świeżej zaprawy. Nie należy sto-
sować w temperaturze poniżej 
+5°C i powyżej +30°C. Podane 
wskazówki czasowe odnoszą się 
do temperatury +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 65%. Niższe 
temperatury wydłużają a wyższe 
skracają czasy przydatności do 
stosowania i wiązania zaprawy. 
Tynk należy chronić przed zbyt 
szybkim odparowaniem wody, 
przeciągami i obciążeniem ter-
micznym, jeżeli to konieczne spry-
skiwać wodą. 
Powierzchnia tynku powinna być 
pozbawiona rys, rysy włosko-
we/skurczowe nie mają znaczenia 
i nie mogą być uznane za wady 
ponieważ nie wpływają negatywnie 
na techniczną wartość tynku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narzędzia, czyszczenie 

Mieszarka podwójna BEBA, paca 
stalowa, łata ząbkowana, łata alu-
miniowa, miotła, kielnia, paca fil-
cowa.  
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
Worek papierowy 20 kg 
Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 6 kg/m² na każdy cm grubości 
Składowanie: 
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach – ok. 12 miesięcy. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa w czasie transportu, 
przechowywania, stosowania pro-
duktu oraz jego usuwania i ochro-
ny środowiska zawarte są w aktu-
alnej karcie charakterystyki. 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

 
_________________________________ 

Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard - Remmers - Str.13 

D – 49624 Löningen 
 

09 
GBI P44 

EN 998-1: 2010-12 

iQ-Top 
Zaprawa przebadana pod kątem przy-

datności do stosowania, o gęstości 
objętościowej stwardniałej i wyschnię-

tej zaprawy ≤ 1300 kg/m³ 
________________________________ 

 
Reakcja na ogień:      Euroklasa A1 
 
Wytrzymałość na  
odrywanie:    ≥ 0,08 N/mm² 
                               (przełom B) 
 
Nasiąkliwość:    W 0  
 
Przepuszczalność  
pary wodnej: µ  ≤ 12      
 
Przewodność  
cieplna ≤ 0,11 W/(m*K) 
(λ10,dry): dla P=50% 
 
Trwałość:       Odporny pod warun-   
(odporność na  kiem stosowania  
mróz)   zgodnie z Instrukcją   

 Techniczną 
Substancje  
niebezpieczne: NPD 
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