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ZTM-71 TYNK MASZYNOWY
CEMENTOWO-WAPIENNY TAKŻE DO
NAKŁADANIA RĘCZNEGO

Na
podłożach
przewidzianych
do
wykonywania
tynków
każdorazowo
wykonać warstwę z obrzutki cementowej
na całej przygotowanej do tynkowania
powierzchni. Podłoża gipsowe należy przed
tynkowaniem zarysować ostrym dłutem w
gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys
wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt
wiórowo-cementowych,
przed
tynkowaniem,
wzmocnić
pasami
z
nierdzewnej siatki metalowej, a następnie
narzucić obrzutkę cementową.
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

ZASTOSOWANIE
Nadaje się do wykonywania wypraw
tynkarskich na podłożach wykonanych z
elementów
ceramicznych,
wapiennopiaskowych,
betonu komórkowego,
betonowych
i
innych.
Może
być
wykonywana
jako
jedno
lub
wielowarstwowa wyprawa tynkarska.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłożem, na którym stosuje się ZTM-71,
musi być oczyszczone z wszelkich
zabrudzeń zmniejszających przyczepność
np. kurz, brud, wszelkiego rodzaju
tłuszcze, wosk, stare odpadające powłoki
wapienne, resztki starych farb emulsyjnych
lub olejnych. Podłoża chłonne należy przed
tynkowaniem zagruntować. Narożniki oraz
krawędzie przy otworach okiennych i
drzwiowych należy zabezpieczyć poprzez
osadzenie ocynkowanych profili stalowych.

Zaprawę przygotowuje się w agregacie
tynkarskim, wsypując suchą mieszankę z
worków lub z silosów. W przypadku
nakładania
ręcznego
przygotowanie
zaprawy
polega
na
równomiernym
wsypaniu suchej mieszanki do naczynia z
odmierzoną ilością czystej wody, w
proporcjach 0,20l wody na 1 kg tynku (5 l
na worek 25 kg), a następnie ręcznym lub
mechanicznym wymieszaniu do momentu
uzyskania jednorodnej masy bez żadnych
grudek. W razie potrzeby, zależnie od
warunków skorygować delikatnie ilość
dodawanej wody. Stwardniałej zaprawy
nie mieszać z wodą, ani ze świeżym
materiałem.
SPOSÓB UŻYCIA
Warunki przechowywania prac: stosować
w temperaturach od +5OC do +25OC,
temperatury te dotyczą powietrza, podłoża
i produktu. Do właściwego narzutu
zaprawy można przystąpić po wstępnym
stwardnieniu obrzutki. Podłoża pod tynk
powinny być trwałe, sztywne, nie
odkształcające
się.
Zaprawę
należy
nanieść równomiernie na całą tynkowaną
powierzchnię
warstwą
5-25
mm,
wyrównać łatą i pozostawić do wstępnego
związania. Odpowiednio stwardniały tynk
należy
zatrzeć
stosując
narzędzia
odpowiednie
(paca
z
tworzywa
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sztucznego, filcowa, styropianowa, gąbka
itp.) do oczekiwanego efektu wykończenia
i przeznaczenia tynku. Zaleca się
utrzymywanie tynku przez kilka dni w
podwyższonej wilgotności, a następnie
łagodną wentylację bez przeciągów i
bezpośredniego nasłonecznienia. Czas
wysychania zależy od grubości tynku,
temperatury
i
wilgotności
w
pomieszczeniu.
Przed
rozpoczęciem
dalszych prac okładzinowych powierzchnia
tynku musi być odpowiednio sucha.
ZUŻYCIE
Średnio zużywa się ok. 1,2 kg na 1 m2
przy grubości warstwy 1 mm.
BEZPIECZEŃSTWO
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować podrażnienie dróg
oddechowych
Chronić przed dziećmi
Stosować
rękawice
ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
umyć dużą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG
ODDECHOWYCH:
wyprowadzić
lub
wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiającej
swobodne oddychanie.
W
przypadku
złego
samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ
lub z lekarzem.
Postępować
zgodnie
z
kartą
charakterystyki.

PRZECHOWYWANIE
Zaprawę
należy
przechowywać
w
oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnie
zamkniętych opakowaniach w suchym
pomieszczeniu. Tak przechowywany towar
przydatny do użycia 12 miesięcy.
OPAKOWANIE
worki papierowe 25 kg/paleta – 40 szt.
KOLOR
Szary
DOKUMENTACJA
Wyrób spełnia wymagania PN-EN
998-1
Deklaracja właściwości użytkowych
1/2015/ZTM-71

Informacje zawarte w karcie technicznej
stanowią opis i zastosowanie produktu.
Należy je traktować jako ogólne
podstawowe wytyczne i zwalniają z
obowiązku wykonywania prac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.
Warszawa, 02.10.2017
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Deklaracja właściwości użytkowych 1/2015/ZTM-71
ZTM-71
PN-EN 998-1
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia do stosowania
wewnątrz obiektów budowlanych
Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy
Wytrzymałość na ściskanie
Przyczepność do podłoża i
symbol modelu pęknięcia
Reakcja na ogień

> 1300 kg/m3
od CSI do CS IV
≥0,8±0,05 FP:B
A1
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