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Obszary stosowania 

� Tynk zbrojony i nawierzchnio-
wy w systemie iQ-Therm 

� Dwuwarstwowy tynk sorpcyjny 
i instalacyjny z wtapianą tkani-
ną iQ-Tex 6,5/100 (układany 
w warstwie o grubości 10 do 
15 mm 

� Na jednorodnych podłożach  
i w przypadku nierównomiernej 
grubości tynku (renowacja sta-
rego budownictwa) może być 
stosowany także jako tynk jed-
nowarstwowy 

� Tynk podkładowy i wierzchni  
w zastosowaniach wewnętrz-
nych, nakładany na wszystkie 
hydraulicznie wiążące tynki 
podkładowe 

� Ekologiczny tynk wewnętrzny. 

Właściwo ści produktu 

� Tynk gliniany z czysto mine-
ralnymi dodatkami 

� Przepuszczalny dla pary wod-
nej, przewodzący kapilarnie, 
regulujący klimat w pomiesz-
czeniach 

� Nadaje się do aplikacji maszy-
nowej 

� Idealne podłoże pod wszystkie 
niskonaprężeniowe, paroprze-

puszczalne systemy powłoko-
we 

� Daje się łatwo filcować i wy-
gładzać 

� Może być nakładany ręcznie, 
także przez osoby wykonujące 
samodzielnie prace budowlane 

� Podwyższona odporność na 
ścieranie dzięki dodatkowi kru-
szonej cegły ceramicznej. 

Podło że 

Płyty termoizolacji wewnętrznej 
Remmers iQ-Therm muszą być 
wolne od substancji, które mogą 
obniżać przyczepność tynku iQ-
Top LM (np. pyły, luźne elementy, 
środki antyadhezyjne itd.).  
W przypadku podłoża mineralnego 
musi być ono chłonne, suche, nie-
zmrożone, nośne i wolne od za-
nieczyszczeń i pyłów. Powierzch-
nia przeznaczona do otynkowania 
musi być równomiernie wyschnię-

ta. Możliwe jest nanoszenie iQ-Top 
LM na wszystkie powszechnie 
spotykane podłoża tynkowe, jak 
np. tynki wapienno-cementowe  
i cementowe, tynki gliniane, mury  
z betonu komórkowego, cegły 
wapienno-piaskowej lub ceramicz-
nej, betonu lekkiego, na lekkie 
płyty z wełny drzewnej, trzcinę lub 
siatki ceramiczne. 
Podłoża muszą być oczyszczone  
z substancji zmniejszających przy-
czepność, takich jak olej do sza-
lunków lub warstwy spieczone. 
Zasadniczo obowiązuje norma DIN 
18 550 część 2, rozdział 6.2. 
Cegły gliniane, przed nałożeniem 
tynku, muszą osiągnąć wilgotność 
równowagi z klimatem wewnątrz 
pomieszczeń (około 50%). 
Następujące podłoża wymagają 
specjalnych zabiegów przygoto-
wawczych:  
Drewno należy odseparować od 

Dane techniczne produktu  

Uziarnienie: 0 - 2 mm 
Grubość nakładanej warstwy: 10 – 30 mm 
Gęstość objętościowa ρ: 1380 kg/m³ 
Współczynnik oporu dyfuzji  
pary wodnej µ: 5 -10 
Przewodność cieplna λ: 0,58 W/(mK) 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0229 

iQ-Top LM 
Tynk gliniany z dodatkiem klinkieru i tłuczonej cegły 
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bezpośredniego kontaktu z mokrą 
zaprawą za pomocą elastycznego 
pasma izolacji (suchej i ruchomej). 
Gładkie podłoża, jak np. tynk gip-
sowo-wapienny, tynk gipsowy, 
gazobeton czy cegła należy 
wstępnie zmoczyć, nadać im 
szorstkość lub zagruntować odpo-
wiednim preparatem poprawiają-
cym przyczepność.  

Sposób stosowania 

Ilość wody na jeden worek wynosi 
około 6 litrów  (wartość orientacyj-
na, dokładną ilość wody określa 
się doświadczalnie, tak aby uzy-
skać możliwie gęstą konsystencję 
zaprawy). 
Ilość wody jest bardzo uzależniona 
od jej temperatury i temperatury 
panującej w pomieszczeniu (ciepła 
woda zwiększa lepkość).  
Zaprawy nie należy mieszać z 
innymi materiałami, ponieważ mo-
gą one wpłynąć na siłę spajającą 
gliny. Spoiwa hydrauliczne powo-
dują nieodwracalne stwardnienie  
tynków glinianych.  
iQ-Top LM może być nakładany 
ręcznie, przy czym mniejsze ilości 
miesza się za pomocą mieszadła 
śrubowego (najpierw wlać wodę do 
pojemnika). Bardziej racjonalne 
jest stosowanie za pomocą 
wszystkich popularnych maszyn 
tynkarskich i mieszających. Gru-
bość tynku wynosi 10 - 30 mm, na 
płytach iQ-Therm maksymalnie 15 
mm. 
W przypadku nakładania ręcznego  
najpierw należy nanieść mocno 
zagęszczoną warstwę o grubości 
3-4 ziaren. Następną warstwę 
nakłada się świeże na świeże. 
Powierzchnię wykańcza się po-
przez jej filcowanie lub wygładza-
nie. Podczas wygładzania należy 
położyć nacisk na możliwie najlep-
sze zagęszczenie materiału, aby 
zapobiec powstawaniu rys kapilar-
nych. Rysy związane ze schnię-
ciem powstają w przypadku nakła-

dania zbyt grubych warstw lub zbyt 
rozrzedzonej konsystencji. Rysy 
nie stanowią problemu i można je 
zamknąć poprzez nałożenie na-
stępnej warstwy tynku lub poprzez 
ponowne nawilżenie i filcowanie. 
Tkaninę zbrojącą, jak np. iQ-Tex 
można wtapiać zgodnie z odpo-
wiednimi wytycznymi. 
 

 Pielęgnacja: 
iQ-Top LM nie wymaga specjalnej 
pielęgnacji. Należy jednak zwrócić 
uwagę, aby tynk miał wystarczają-
co dobre warunki schnięcia (wil-
gotność powietrza < 75%). 
Mogą być stosowane wyłącznie 
otwartoporowe, niskonaprężenio-
we powłoki, jak np. iQ-Paint (art. 
0237), iQ-Paint ST (art. 0235), 
Historic Kalkfarbe (art. 6569) lub 
Historic-Schlämme (art. 6566).  
iQ-Top LM można też pozostawić 
z jego naturalnym wyglądem.  
W tym celu należy go przetrzeć, 
gdy będzie miał twardość skóry. 
Następnie po całkowitym wy-
schnięciu należy go lekko zwilżyć  
i zatrzeć pacą gąbkową z grubą 
fakturą.  

Wskazówki 

Zaprawy nie należy stosować, gdy  
temperatura powietrza, podłoża  
i materiału budowlanego wynoszą 
poniżej +5°C lub powy żej +30°C 
Podane parametry zostały ozna-
czone w warunkach laboratoryj-
nych, w temperaturze +20°C i wil-
gotności względnej powietrza 65%. 
Niższe temperatury wydłużają, 
wyższe skracają  czasy przydatno-
ści do stosowania i twardnienia. 
Tynk należy chronić przed zbyt 
szybką utratą wody, w szczegól-
ności wewnątrz budynków chronić 
przed przeciągami i obciążeniem 
termicznym. W razie potrzeby tynk 
należy spryskiwać wodą.  
Powierzchnia tynku powinna być 
wolna od rys, rysy włoso-
we/skurczowe nie stanowią pro-

blemu i nie podlegają reklamacji, 
ponieważ nie wpływają na tech-
niczną wartość tynku. Wyschnięty 
tynk można poddawać ponownej 
obróbce w celu zamknięcia rys, po 
jego uprzednim silnym zmoczeniu.  

Narzędzia, czyszczenie 

Putzmeister MP 25; PFT G4 albo 
Ritmo, paca stalowa, łata ząbko-
wana, łata aluminiowa, grzebień 
tynkarski, miotła, kielnia, paca 
filcowa.  
Narzędzia czyścić wodą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
Sucha zaprawa w worku papiero-
wym 25 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
(grubość warstwy) 
2,5 mm =   4,0 kg/m² 
5,0 mm =   8,0 kg/m² 
10 mm  = 15,0 kg/m²  
20 mm  = 30,0 kg/m² 
30 mm  = 45,0 kg/m² 
  
Składowanie: 
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach, czas przechowy-
wania jest nieograniczony. 

Bezpiecze ństwo, 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. 


