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Obszary stosowania 

Remmers Dekorputz L jest prze-
znaczony do stosowania jako tynk 
wierzchni i dekoracyjny w syste-
mach tynku lekkiego Remmers 
Leichtputz i tynku termoizolacyjne-
go Remmers Wärmedämmputz 
podczas renowacji i nakładania 
nowych warstw tynku termoizola-
cyjnego w budynkach starych, 
historycznych, zabytkowych, wy-
konanych z „muru pruskiego" oraz 
w nowym budownictwie, wewnątrz 
i na zewnątrz. Dzięki niskiemu 
ciężarowi powierzchniowemu  
i korzystnej odkształcalności 
Remmers Dekorputz L może być 
stosowany także na podłożach  
o niskiej wytrzymałości i nośności 
np. w budowlach zabytkowych, na 
betonie komórkowym, cegle lek-
kiej. Remmers Dekorputz L nadaje 
się także do wykonywania jedno-
warstwowych tynków o fakturze 
tynku klasztornego lub tynku ude-
rzanego kielnią oraz jako tynk 
podkładowy i tynk dekoracyjny  
o fakturze nakrapianej na murach 
wykonanych z termoizolacyjnych 
materiałów ściennych takich jak 
np. beton komórkowy, cegła lekka 
i na nośnych starych tynkach  
(w ostatnim przypadku po wyko-
naniu powierzchni próbnej). 
 
 
 
 

Właściwo ści produktu 

Remmers Dekorputz L jest fa-
brycznie wymieszaną, suchą, mi-
neralną zaprawą, która po zmie-
szaniu z wodą jest gotowa do sto-
sowania i wiąże hydraulicznie. 
Nadaje się zarówno do stosowania 
ręcznego jak i za pomocą po-
wszechnie używanych maszyn 
tynkarskich, np. agregatów pompu-
jąco-mieszających z dodatkową 
mieszarką (patrz informacja tech-
niczna "Maszynowe nakładanie 
tynków"). Zaprawa tynkarska jest 
plastyczna, łatwa do stosowania  
i obrabiania, stabilna w stanie 
świeżym oraz wydajna. Przy pra-
widłowym, fachowym stosowaniu 
może być nakładana w pojedyn-
czych warstwach o grubości do 15 
mm. Stwardniały tynk Remmers 
Dekorputz L jest hydrofobowy  
i zapobiega przez to stratom ciepła 
spowodowanym przez zawilgoce-

nie, jest przepuszczalny dla pary 
wodnej, charakteryzuje się ko-
rzystną odkształcalnością, ma niski 
ciężar powierzchniowy, jest odpor-
ny na wodę, czynniki atmosferycz-
ne i mróz. 
 
Podło że  

Podłoże pod tynk musi być mine-
ralne, nośne i wolne od substancji 
osłabiających przyczepność tynku 
(np. środki antyadhezyjne, luźne  
i osypujące się cząstki, pył, wy-
kwity, zabrudzenia). Podłoże pod 
tynk może być suche lub wilgotne - 
w drugim przypadku powierzchnia 
powinna być powietrznie sucha. 
Stare i zniszczone tynki, warstwy 
farby i inne powłoki należy usunąć. 
Przyczepność na umiarkowanie 
ale równomiernie chłonących pod-
łożach można poprawić np. przez 
wstępne zmoczenie. Mocno chło-
nące podłoża jak np. beton komór-

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0502/0515 

Dekorputz L 
Tynk wierzchni i dekoracyjny 
Warstwa wierzchnia wg instrukcji WTA 2-9-04/D. Fabrycznie mieszana 
sucha zaprawa zawierająca spoiwa mineralne jak wodorotlenek wapnia 
(EN 459), cement portlandzki biały (DIN 197) i mineralne kruszywa lek-
kie. 

Dane techniczne  produktu  

Gęstość nasypowa: ok. 0,8 kg/dm³ 

Kolor: biały 
Wytrzymałość na ściskanie: CS I (EN 998-1) 
Współczynnik nasiąkliwości  
powierzchniowej:  ≤ 0,5 kg/m² h0,5 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego  
dla pary wodnej µ: < 12 
Reakcja na ogień: klasa A1 
Gęstość objętościowa suchej zaprawy: ≤ 1300 kg/m³ 
Uziarnienie: ok. 4 mm (nr art. 0502)  

ok. 2 mm (nr art. 0515) 
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kowy, cegła poryzowana należy 
gruntować preparatem Remmers 
Haftfest 1:1 do 1:2 z wodą (roz-
cieńczony wodą dyspersyjny pre-
parat gruntujący), nośne, mineral-
ne stare tynki gruntuje się prepara-
tem Remmers Silicatfestiger. Na 
mur mieszany należy narzucić 
cienką warstwę obrzutki. 
 
Sposób stosowania  

Wlać najpierw ok. 6,5 - 7 l wody do 
czystego pojemnika na zaprawę, 
wsypać 16 kg Remmers Dekorputz 
L i intensywnie wymieszać za po-
mocą mieszarki/ mieszadła śrubo-
wego przez ok. 2-3 min., aż do 
uzyskania właściwej jednorodnej 
konsystencji.  
Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: ok. 1 godz. - za-
leżnie od właściwości podłoża  
i warunków otoczenia.  
Po ewentualnych niezbędnych 
zabiegach wstępnych, rozciąga się 
zaprawę ręcznie, względnie nakła-
da za pomocą agregatu tynkar-
skiego, przy czym minimalna gru-
bość pojedynczej warstwy wynosi 
ok. 10 mm a maksymalna 15 mm. 
Nałożoną zaprawę tynkarską 
Remmers Dekorputz L ściąga się 
zwilżoną łatą aluminiową. Warstwy 
dekoracyjne tynku nakładane są 
najwcześniej po 2 dniach pacą do 
gładzenia w warstwie o grubości 
równej wielkości ziarna i następnie 
nadaje się im fakturę pacą drew-
nianą lub plastikową. Wcześniej 
wykonuje się powłokę podkładową 
materiałem Remmers Putzgrund-
farbe, czas odczekania 8 godz. 
Przy nakładaniu agregatem tyn-
karskim (podajnik ślimakowy  
o wydajności 1/4) można nakładać 
tynk Dekorputz L o fakturze nakra-
pianej bez warstwy podkładowej. 
 
 
 
 

Wskazówki 

Jeżeli nakładanie następnych 
warstw na tynku podkładowym  
o właściwościach hydrofobowych 
następuje po czasie dłuższym niż 
8 dni, niezbędne jest wstępne 
zwilżenie podłoża wodą z dodat-
kiem środka powierzchniowo-
czynnego. Stężałej zaprawy nie 
wolno ponownie zarabiać dodając 
wody lub świeżej zaprawy. 
Nie stosować przy temperaturach 
poniżej +5°C. Podane wskazówki 
czasowe odnoszą się do normal-
nego zakresu temperatury +20°C 
przy względnej wilgotności powie-
trza ok. 65%. Niższe temperatury 
wydłużają, wyższe skracają czas 
przydatności do stosowania  
i czas twardnienia. Tynk Remmers 
Dekorputz L należy chronić przed 
zbyt szybkim odparowaniem wody, 
szczególnie przed nasłonecznie-
niem i wiatrem, wewnątrz chronić 
przed przeciągami i zbytnim 
ogrzewaniem, gdy jest to koniecz-
ne zwilżać wodą. Podczas wyko-
nywania prac tynkarskich należy 
przestrzegać zasadniczo normy 
DIN V 18550. 
 

Narzędzia, czyszczenie  

Agregat tynkarski, mieszarka/ mie-
szadło śrubowe, aluminiowa łata, 
kielnia, paca stalowa, paca drew-
niana, paca z tworzywa sztuczne-
go. Narzędzia czyścić na świeżo 
wodą. 
 
Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 16 kg 
Zużycie: 
Przy grubości tynku 10 mm ok. 6 
kg suchej zaprawy na m², jako tynk 
dekoracyjny ok. 2,5 kg/m². 
Składowanie: 
Na drewnianych rusztach, w miej-
scu suchym i chronionym przed 
wilgocią, w zamkniętych opakowa-
niach co najmniej 12 miesięcy. 
 
Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Straße 13 

D - 49624 Löningen 
Rok: patrz nadruk z nr partii produkcyjnej 

EN 998 - 1 
Zaprawa tynkarska, tynk lekki LW/CP 

do zastosowa ń wewn ętrznych i zewn ętrznych 
CS I 

Odporność ogniowa: Klasa A 1 

Wytrzymałość na odrywanie: ≥ 0,08 N/mm² (przełom B) 

Nasiąkliwość: W 2 

Przepuszczalność pary 
wodnej µ: 

< 12 

Przewodność termiczna 0,15 W/ m*K P=50% 

Trwałość (mrozoodporność): Odporny przy stosowaniu 
zgodnie z IT 

Substancje niebezpieczne Patrz karta charakterystyki 

 


