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Obszary stosowania 

� Prace renowacyjne w obiek-
tach istniejących i nowe bu-
downictwo 

� Nadaje się do stosowania na 
wszystkich mineralnych, nada-
jących się do tynkowania, 
ściennych podłożach, jak np. 
cegła murowa, cegła wapien-
no-piaskowa, beton, beton 
komórkowy, kamień łamany, 
tynk wapienny/cementowy  
(w zastosowaniach wewnętrz-
nych i zewnętrznych)  

� Jako tynk nawierzchniowy 
należy zastosować Dekor-
putz L (art. 0515)  

Właściwo ści produktu 

Remmers Wärmedämmputz jest 
fabrycznie wymieszaną suchą 
zaprawą, która po zmieszaniu  
z wodą jest gotowa do stosowania 
i wiąże hydraulicznie. Nadaje się 
ona do aplikacji za pomocą po-
wszechnie używanych agregatów 
tynkarskich, np. agregatu miesza-
jąco-pompującego z dodatkową 
mieszarką. Zaprawa tynkarska jest 
plastyczna, łatwa do przygotowa-
nia i stosowania oraz stabilna  

w stanie świeżym. Nadaje się, przy 
umiejętnym i fachowym stosowa-
niu, do nakładania pojedynczych 
warstw o grubości od 20 do 50 
mm, dwuwarstwowo do 80 mm. 
Tynk Wärmedämmputz jest prze-
puszczalny dla pary wodnej, hy-
drofobowy jak również odporny na 
wodę i czynniki atmosferyczne. Ma 
niską przewodność cieplną i stąd 
właściwości termoizolacyjne. 
Współczynniki przewodności ciepl-
nej (wartości obliczeniowe według 
DIN 4108) i współczynniki przeni-
kania ciepła (U) przedstawia po-
niższa tabela. 
 
 

Podło że  

Podłoże pod tynk musi być nośne  
i wolne od substancji osłabiających 
przyczepność tynku. Podłoże mo-
że być suche lub matowo wilgotne 
(maks. 6 % wag.), nie może jednak 
wykazywać wilgoci napierającej. 
Przed wilgocią podciąganą kapi-
larnie należy zabezpieczyć się 
stosując system Remmers Kiesol. 
Stare i zniszczone tynki, warstwy 
farby i inne powłoki należy staran-
nie usunąć. 
 
Uwaga: 
Przy stosowaniu systemu nośni-
ków tynku Welnet na elewacjach 

Dane techniczne  produktu  

Kolor: jasnoszary 
Gęstość nasypowa: ok. 0,19 kg/dm³ 
Czas przydatności do użycia  
po wymieszaniu: ok. 60 min. 
Wytrzymałość na ściskanie: CS I 
Nasiąkliwość kapilarna w24: < 1,0 kg/m² 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego  
w stosunku do pary wodnej:  µ ≤ 15 
Przewodność cieplna λ:  0,066 W/mK (wartość oblicze-

niowa) 
Reakcja na ogień: klasa materiału budowlanego B1 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0509 

Wärmedämmputz 
Tynk lekki z wypełniaczem polistyrenowym 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

   

 

 

 

 

Do zastosowań 
wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 Proporcja 
mieszania suchej 
zaprawy z wodą 

 Temperatura 
stosowania 

 Czas  
mieszania 

 Układanie 
zapra-

wy/szpachlowani
e/nakładanie 

kielnią/aplikacja 
natryskowa  

 Całkowita ilość 
nakładanego 

materiału na cm 
grubości warstwy 

 Okres przecho-
wywania 

 Chronić przed 
wilgocią 
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budynków starych, bez nośnego 
podłoża (np. na podłożu zmursza-
łym, pokrytym farbami dyspersyj-
nymi lub zarysowanym), nie jest 
wymagane wstępne przygotowanie 
lub usuwanie warstw farby i po-
włok bądź renowacja starego tyn-
ku. System nośników tynku termo-
izolacyjnego Welnet może być 
także stosowany na konstrukcjach 
szachulcowych, gdy przewidywane 
jest ich otynkowanie.  
 
Przyczepność na umiarkowanie, 
ale równomiernie chłonących pod-
łożach można poprawić np. przez 
wstępne zwilżenie. 
Ewentualne wstępne przygotowa-
nie podłoża np. z zastosowaniem 
preparatu blokującego migrację 
soli Remmers Salzsperre (art. 
0674) i /lub tynku Remmers Salz-
speicherputz  (art. 0504) zależy od 
rodzaju i ilości soli szkodliwych 
i/lub wytrzymałości oraz nośności 
podłoża. W każdym przypadku 
należy wtedy usunąć stary tynk na 
wysokość co najmniej 80 cm po-
wyżej strefy zniszczeń i wydłuto-
wać spoiny na głębokość 2 cm. 
Profile tynkarskie należy przymo-
cować punktowo na zaprawę  
Verbundmörtel (art. 0517) lub  
Verbundmörtel S (art. 0519) w 
odstępach ok. 1 m, przy grubości 
profili powyżej 6 cm wymagane 
jest dodatkowe mocowanie za 
pomocą nierdzewnych gwoździ.  
W celu uniknięcia szkód spowo-
dowanych korozją usuwa się je 
przed rozpoczęciem prac tynkar-
skich. Należy zwrócić uwagę na to, 
aby styki profili, w celu uniknięcia 
rys, przykryć przesuwalnymi za-
kończeniami z tworzywa sztuczne-
go. Profile powinno się ucinać, 
przy stosowaniu do cięcia szlifierki 
kątowej powstaje niebezpieczeń-
stwo korozji! 
Podłoża nasiąkliwe należy wstęp-
nie zmoczyć, aż powierzchnia 
stanie się matowo wilgotna (ale nie 
mokra z połyskiem). Na podłożach 
nasiąkliwych o niskiej wytrzymało-
ści jako obrzutkę kryjącą  można 
zastosować sam tynk, nakładając 
go świeże na świeże.  
W przypadku podłoży mocno chło-
nących jako obrzutkę kryjącą nale-
ży zastosować Salzspeicherputz  
z dodatkiem preparatu Remmers 
Haftfest (art. 0220) wymieszanym 

z wodą we wcześniej opisanym 
stosunku - nakładanie tynku może 
wtedy nastąpić natychmiast, mokre 
na wilgotne. 

Sposób stosowania 

Wlać najpierw ok. 14 l wody  do 
czystego pojemnika na zaprawę, 
dodać 75 l Remmers Wärme-
dämmputz i intensywnie wymie-
szać za pomocą mieszarki 
/mieszadła śrubowego przez ok. 2-
4 min., aż do uzyskania jednorod-
nej konsystencji. 
 
W przypadku stosowania agrega-
tów tynkarskich - np. Putzknecht S 
48 classic, S 58, P.F.T G4, Putz-
meister Gipsomat z odpowiednimi 
przenośnikami ślimakowymi i mie-

szalnikami należy stosować 
nastawienia wody w zależności od 
ciśnienia wody i zastosowanego 
przenośnika ślimakowego. 
Uwaga: 
Przed rozpoczęciem pracy z za-
stosowaniem agregatu tynkarskie-
go należy wypełnić przewód szla-
mem wapiennym (ok. 3 l/20 m) aby 
uniknąć zaczopowania. Przy prze-
stojach należy przewidzieć okre-
sowe czyszczenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela warto ści obliczeniowych  

Rodzaj muru 

Gęstość objęto-
ściowa lub klasa 
gęstości 

Wartość oblicze-
niowa prze-
wodności cieplnej 

Wartość orien-
tacyjna współ-
czynnika oporu 
dyfuzji pary 
wodnej 

 kg/m² W/m*K µ 

cegła klinkierowa pełna 1800 0,81 50/100 

cegła klinkierowa drążona 2000 0,96  
klinkier ceramiczny (wg 
DIN 105) 2200 1,2  

    

cegła pełna 1000 0,5 5/10 

cegła drążona (wg DIN 
105) 

1200 0,58  

1400 0,68  

 1600 0,81  

 1800 0,81  

 2000 0,96  

    

mur z cegły wapienno-
piaskowej (wg DIN 105) 

1000 0,5 15/25 

1200 0,56  

 1400 0,7  

 1600 0,75  

 1800 0,99  

 2000 1,1  

 2200 1,3  

    

mur z bloczków żużlobe-
tonowych 
(wg DIN 398) 

1000 0,47  

1200 0,52  

1400 0,58  

 1600 0,64  

 1800 0,7  

 2000 0,76  

    

pustaki z betonu zwykłe-
go o strukturze zwartej 
(wg DIN 18153) 

< 1800 0,92-1,3 20/30 
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Po ewentualnie niezbędnym 
wstępnym przygotowaniu podłoża 
– w przypadku podłoży obciążo-
nych szkodliwymi solami należy 
najpierw nałożyć co najmniej 
10 mm tynku Remmers Salzspei-
cherputz mogącego magazynować 
sole, czas odczekania min. 
48 godz. - wymieszaną zaprawę 
tynkarską należy narzucać ręcznie, 
względnie nakładać agregatem 
tynkarskim warstwą o grubości co 
najmniej 20 mm a maksymalnie 
50 mm; minimalna grubość 20 mm 
musi być bezwzględnie przestrze-
gana. Tynk o grubości ponad 50 
mm do maks. 80 mm należy wy-
konywać dwuetapowo, przy czym 
pierwszą warstwę należy zgrubnie 
ściągnąć łatą i nadać jej szorst-
kość w celu zapewnienia dobrej 
przyczepności drugiej warstwy. 
Nakładanie drugiej warstwy nastę-
puje po wystarczającym stęże-
niu/stwardnieniu pierwszej war-
stwy. Świeżo nałożoną zaprawę 
tynkarską dociska się i ściąga ząb-
kowaną pacą aluminiową i na ko-
niec lekko wygładza.  
Nie wolno zaciera ć ani filcowa ć! 
Powierzchnię tynku po 24 do 48 
godzinach należy przetrzeć krato-
wym zdzierakiem i następnie spłu-
kać wodą. Wierzchni tynk  
(Remmers Dekorputz L) można 
nakładać dopiero po wystarczają-
cym stwardnieniu i wyschnięciu 
tynku Remmers Wärmedämmputz, 
przy grubości tynku do 50 mm 
najwcześniej po 7 dniach, do 80 
mm najwcześniej po 10 dniach. 

Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wodę lub 
świeżą zaprawę! Nie stosować 
przy temperaturach powietrza, 
podłoża i materiału budowlanego 
poniżej 5°C i powy żej 30°C. 
Podane wskazówki czasowe od-
noszą się do normalnego zakresu 
temperatury 20°C przy wzgl ędnej 
wilgotności powietrza ok. 65%. 
Niższe temperatury wydłużają, 
wyższe skracają czasy przydatno-
ści do stosowania i twardnienia. 
Tynk Remmers Wärmedämmputz 
należy chronić przed zbyt szybkim 
odparowywaniem wody, szczegól-

nie przed nasłonecznieniem i wia-
trem, gdy jest to konieczne należy 
zwilżać go wodą. 
Zewnętrzna powierzchnia tynku 
nie powinna być zarysowana. 
Rysy 
włoskowate/ skurczowe w ograni-
czonym rozmiarze nie mają zna-
czenia i nie uznawane są za wady, 
ponieważ nie wpływają one ujem-
nie na techniczną wartość tynku.  
Nie stosowa ć na podło żach 
gipsowych.  
W przypadku obiektów zabytko-
wych zaleca się ułożenie po-
wierzchni próbnej (ok. 1 m²). 

Narzędzia, czyszczenie  

Agregaty tynkarskie z mieszarka-
mi, np. P.F.T. G4 z mieszarką 
Rotoquirl, Putzknecht S 48 classic 
lub S 58 z przenośnikiem ślima-
kowym Airpor zawsze z mieszarką 
i mieszadłem do tynków termoizo-
lacyjnych, mieszarka, mieszadło 
śrubowe, mieszadło przeciwbież-
ne, paca stalowa, aluminiowa łata 
do ściągania tynku, łata ząbkowa-
na, kielnia, kratowy zdzierak. 
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worek papierowy 75 l 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 11 l/m²/cm grubości warstwy. 
 
Składowanie:  
Na drewnianych rusztach, w su-
chych pomieszczeniach, chroniony 
przed wilgocią, w zamkniętych 
opakowaniach ok. 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. 
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Tynk termoizolacyjny 

Zaprawa tynkarska termoizolacyjna T do 
zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, 
na ścianach, sufitach, słupach i ściankach 

działowych 
 

Reakcja na ogień: klasa B1 

Nasiąkliwość: W1 

Przepuszczalność pary 
wodnej  

µ:≤15 

Wytrzymałość na odry-
wanie: 

≥ 0,08 N/mm2  
(przełom B) 

Przewodność termiczna  
(λ 10 dry): 

0,066 W/(m·K) 
dla P = 90% 

Trwałość  
(mrozoodporność) 

NPD 

Substancje niebez-
pieczne: 

NPD 
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Przewodno ść cieplna  
 
Tabela współczynników przenikania ciepła (U) w zależności od 
przewodności cieplnej i grubości muru 

Tabela współczynników przenikania ciepła (U) w zależności od 
przewodności cieplnej i grubości muru 

Mur bez docie-
plenia, od we-
wnątrz tynk 
gipsowy 15 mm 
(λ=0,87 W/m*K), 
od zewnątrz tynk 
wapienno-
cementowy 20 
mm (λ=0,87 
W/m*K) 

Grubość w 
cm bez 
docieple-
nia 

Wartość U 
muru bez 
docieplenia 
(W/m*K) 

Wartość u przy 
otynkowaniu od 
wewnątrz tynkiem 
gipsowym 
15 mm i docieple-
niem od zewnątrz 
systemem tynku 
termoizolacyjnego 
Remmers Wär-
medämmputz 
(λ=0,07 W/m*K) 

Mur 
bez docieplenia, 
od wewnątrz tynk 
gipsowy 15 mm 
(λ=0,87 W/m*K), 
od zewnątrz tynk 
wapienno-
cementowy 20 mm 
(λ=0,87 W/m*K) 

Grubość w 
cm bez 
docieple-
nia 

Wartość U 
muru bez 
docieple-
nia 
(W/m*K) 

Wartość u przy 
otynkowaniu od 
wewnątrz tynkiem 
gipsowym 15 mm i 
dociepleniem od 
zewnątrz systemem 
tynku termoizolacyj-
nego Remmers 
Wärmedämmputz 
(λ=0,07 W/m*K) 

Przewodność 
cieplna 

  Grubość tynku ter-
moizolacyjnego 

Przewodność 
cieplna 

  Grubość tynku 
termoizolacyjnego 

   3,00 cm 5,00 cm    3,00 cm 5,00 cm 

0,30 24 0,99 0,7 0,54 0,70 24 1,8 1,04 0,8 

 30 0,82 0,62 0,49  30 1,56 0,95 0,75 

 36,5 0,7 0,54 0,44  36,5 1,36 0,88 0,7 

          

0,40 24 1,23 0,82 0,61 0,75 24 1,87 1,06 0,82 

 30 1,04 0,73 0,56  30 1,63 0,98 0,77 

 36,5 0,89 0,6 0,51  36,5 1,43 0,9 0,72 

          

0,50 24 1,44 0,91 0,72 0,80 24 1,95 1,09 0,83 

 30 1,23 0,82 0,66  30 1,7 1 0,78 

 36,5 1,06 0,74 0,61  36,5 1,49 0,93 0,73 

          

0,60 24 1,63 0,98 0,77 0,90 24 2,08 1,13 0,85 

 30 1,4 0,89 0,71  30 1,83 1,05 0,81 

 36,5 1,22 0,81 0,66  36,5 1,61 0,97 0,76 

          

0,65 24 1,72 1,01 0,78 1,00 24 2,2 1,16 0,87 

 30 1,48 0,85 0,68  30 1,95 1,09 0,83 

 36,5 1,29 0,85 0,68  36,5 1,73 1,02 0,79 

          

     2,10 24 3,05 1,36 0,98 

      30 2,8 1,31 0,95 

      36,5 2,58 1,26 0,93 

 

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. 


