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Obszary stosowania 

 biała gładź wapienna 
do ręcznej aplikacji 

 do zastosowań wewnętrznych           
 przeznaczona przede wszyst-

kim do stosowania w obiektach 
zabytkowych 

Właściwości produktu 

Sucha mieszanka zaprawy składa 
się z nieorganicznych spoiw, kru-
szyw o uziarnieniu 0 - 0,5 mm, lek-
kich kruszyw oraz dodatków che-
micznych, poprawiających cechy 
stosowanie oraz właściwości za-
prawy. 

 wiąże w procesie karbonaty-
zacji  

 łatwa aplikacja 
 dobre własności dyfuzyjne, 

wysoka wydajność 
Podłoże 

 Podłoże musi być suche, czy-
ste, nośne, wolne od pyłu, wy-
kwitów oraz substancji zmniej-
szających przyczepność. 

 Podłoże nie może być zmro-
żone ani zhydrofobizowane. 

 Jako podkład najlepsze są 
tynki wapienne 

Sposób stosowania 

Mieszankę suchej zaprawy należy 
wsypać do wody, po czym wymie-
szać w mieszalniku lub za pomocą 
mieszadła przez 4 - 5 minut.  

Przygotowaną zaprawę nakładać 
pacą w warstwie o grubości 1 do 2 
mm. Następnie powierzchnię wy-
gładza się za pomocą pacy z two-
rzywa sztucznego lub metalu. 
Czas wiązania tynku: 1 mm tynku 
= 1 dzień, pełne związanie po 5 
dniach. 
Wskazówki 

Nie dopuszcza się dodawania ka-
mieni, spoiw i dodatków do goto-
wej mieszanki lub jej przesiewania! 
Nie stosować w warunkach trwałe-
go zawilgocenia, wysokiego zaso-
lenia jak również poniżej poziomu 
terenu i pod izolacjami przeciwwil-
gociowymi.  
Narzędzia, czyszczenie 

Mieszalnik przeciwbieżny, miesza-
dło ręczne, kielnia murarska, sta-
lowa lub drewniana paca do zacie-
rania. Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Worki papierowe 30 kg. 
Zużycie: 
3 kg/m² dla warstwy 2 mm 
Składowanie: 
W zamkniętych, oryginalnych opa-
kowaniach, w miejscu suchym 
i chłodnym ale chronionym przed 
mrozem, ok. 12 miesięcy od  
wskazanej na opakowaniu daty 
produkcji. 
Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska 

Zaprawa wymieszana z wodą ma 
odczyn alkaliczny. Podczas pracy 
nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu, 
nosić odpowiednie ubranie 
ochronne.  
 
Pierwsza pomoc: 
W razie zanieczyszczenia oczu płukać 
przez 10-15 min dużą ilością wody, 
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Dane techniczne produktu 

Dane techniczne w momencie dostawy 
Uziarnienie mieszanki: 0 - 0,5 mm 
Ilość wody zarobowej na  
opakowanie 30 kg 12 l 
Wytrzymałość na ściskanie:  
klasa CS I < 1N/mm² 
Ciężar objętościowy  
świeżej zaprawy 1,4 - 1,45 kg/dm³ 
Zalecana grubość warstwy: do 2 mm 
Temperatura stosowania: +5°C do  + 25°C 
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w razie zanieczyszczenia skóry zmyć 
dużą ilością wody i mydła. W razie wy-
stąpienie dolegliwości zdrowotnych lub 
w przypadku wątpliwości skonsultować 
się z lekarzem i pokazać opakowanie 
lub etykietę.  
 
Identyfikacja zagrożeń 
Xi - drażniący 
 
R37/38  Drażni drogi oddechowe 
i skórę 
R 41 Ryzyko poważnego uszko-
dzenia oczu 
 
Warunki bezpiecznego stoso-
wania 
S2: Chronić przed dziećmi 
S22: Nie wdychać pyłu 
S25: Unikać zanieczyszczenia 
oczu 
S 26: W razie zanieczyszczenia 
oczu dokładnie spłukać wodą 
i skonsultować się z lekarzem.  
S37/39: Podczas pracy nosić od-
powiednie rękawice ochronne 
i okulary ochronne lub ochronę 
twarzy.  
S46: W razie połknięcia natych-
miast skonsultować się z lekarzem 
i pokazać opakowanie lub etykietę. 
 
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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rok produkcji  - patrz nr szarży 
 

EN 998-1 
Kalkfein 

Zwykła zaprawa tynkarska do wewnątrz  
GP (CS I) 

- tynk wapienny 
Reakcja na ogień A1 

Przyczepność ≥ 0,1 N/mm², FP:B 

Nasiąkliwość W0 

Przepuszczalność pary wodnej µ≤20 

Zdolność przewodzenia ciepła NPD 

Trwałość, mrozoodporność NPD 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. 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 pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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