








DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 998-1 OC CSII W2

Proporcje mieszanki: około 0,4 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: 3 do 4 godzin w zależności od temperatury

Wydajność:  około 1,5 kg/m²/mm

Grubość warstwy:  1 do 5 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC 

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 4 N/mm2

Absorpcja wody: c ≤ 0,20 kg/m2•min0,5

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13279-1 B2/20/2  Tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki: 0,40 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: 60 minut

Wydajność:  około 1,5 kg/m²/mm

Grubość warstwy: 1 do 10 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25oC

Początek wiązania: ≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 2 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 4 N/mm2

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 15824

Proporcje mieszanki: 0,40 l wody na 1 kg suchego proszku

Temperatura stosowania i podłoża: +5oC do +30oC

Grubość warstwy: do 3 mm

Wydajność: około 1, 5 kg/m2/mm

Czas schnięcia: uzależniony od grubości nałożonej warstwy 
i warunków otoczenia (ok. 6 godzin przy warstwie 
o grubości 1 - 2 mm, w temperaturze 22oC±2; 
wilgotności 30%)

Przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 1,1 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki: około 0,40 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: 60 minut

Wydajność: około 1,5 kg/m²/mm

Grubość warstwy:  1 do 5 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Początek wiązania: ≥ 60 min.

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 3 N/mm2

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki: około 9 l wody na 20 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: 60 minut

Wydajność:  około 1,5 kg/m²/mm 

Grubość warstwy:  1 do 10 mm

Temperatura wykonywania prac:  + 5 °C do + 25 °C

Początek wiązania: ≥ 60 min.

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 2 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 4 N/mm2

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny





DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 15824

Temperatura stosowania: +5oC do +30oC

Grubość warstwy: do 3 mm

Wydajność: około 1,5 kg/m2/mm

Czas schnięcia: uzależniony od grubości nałożonej warstwy 
i warunków otoczenia 
(ok. 6 godzin przy warstwie o grubości 1-2 mm, 
w temperaturze 22oC±2; wilgotności 30%)

Przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 1,1 N/mm2

Reakcja na ogień: A2

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 15824

Temperatura stosowania i podłoża: +5oC do +30oC

Grubość warstwy: do 3 mm

Wydajność: około 1, 5 kg/m2/mm

Czas schnięcia: uzależniony od grubości nałożonej warstwy 
i warunków otoczenia 
(ok. 6 godzin przy warstwie o grubości 1 - 2 mm, 
w temperaturze 220C±2; wilgotności 30%)

Przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 1,1 N/mm2 

Reakcja na ogień: A2

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 15824 
Tynki wewnętrzne na spoiwach organicznych

Temperatura stosowania: +5oC do +30oC

Grubość warstwy: do 3 mm

Wydajność: około 1,5 kg/m2/mm

Czas schnięcia: uzależniony od grubości nałożonej warstwy 
i warunków otoczenia 
(ok. 6 godzin przy warstwie o grubości 1-2 mm, 
w temperaturze 22oC±2; wilgotności 30%)

Przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 1,1 N/mm2

Reakcja na ogień: F

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 15824

Temperatura stosowania i podłoża: +5oC do +30oC

Grubość warstwy: do 3 mm

Wydajność: około 1, 5 kg/m2/mm

Czas schnięcia: uzależniony od grubości nałożonej warstwy 
i warunków otoczenia 
(ok. 6 godzin przy warstwie o grubości 1 - 2 mm, 
w temperaturze 220C±2; wilgotności 30%)

Przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 1,1 N/mm2 

Produkt posiada: Atest higieniczny





DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: EN 13279-1  B1/20/2 Tynk gipsowy

Proporcje mieszanki: ok. 0,45 litra wody na 1 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy:  60 minut

Wydajność: około 1,5 kg/m²/mm

Grubość warstwy:  1 do 10 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Początek wiązania: ≥ 60 min.

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 3 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 8 N/mm2

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania EN 13279-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki: około 0,45 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: 60 minut

Wydajność: około 1,5 kg/m2/mm

Grubość warstwy: 1 do 10 mm

Temperatura wykonywania prac:  +5 oC do +25 oC 

Początek wiązania: ≥ 60 min.

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 2 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 4 N/mm2

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny

doskonały pod tapety





zawiera włókna

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13963

Temperatura stosowania: +5oC do +30oC

Grubość warstwy: do 10 mm

Wydajność: około 1,5 kg/m2/mm

Czas schnięcia: uzależniony od grubości nałożonej warstwy 
i warunków otoczenia 
(ok. 6 godzin przy warstwie o grubości 1-2 mm, 
w temperaturze 22oC±2; wilgotności 30%)

Przyczepność do podłoża: płyta gipsowa-kartonowo: ≥ 0,4
beton: ≥ 1,0

Wytrzymałość złącza [N]: > 400

Reakcja na ogień: F

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: EN 13963 Typ 4B

Proporcje mieszanki:  około 0,40 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy:  30 minut

Wydajność: 1 kg/około 7 metrów bieżących spoin 

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Przyczepność do podłoża
- płyta gipsowo-kartonowa 
- beton:

≥ 0,4 N/mm2

≥ 1 N/mm2

Wytrzymałość złącza: > 350 N

Początek wiązania: ≥ 60 min.

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 4 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 10 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: EN 14496

Proporcje mieszanki: 0,40 do 0,45 litra wody na 1 kg proszku 

Zużycie: 3-5 kg/m² płyty

Czas zużycia zaprawy: 20 minut 

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Przyczepność do podłoża: 
- płyta gipsowo-kartonowa: 
- beton: 

≥ 0,4 N/mm2

≥ 1 N/mm2

Przyczepność do warstwy izolacyjnej: ≥ 0,06 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 4 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 10 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13963:2014 Typ 4A

Grubość warstwy maksymalna: 10 mm

Wydajność: 1kg/około 3 metry bieżące spoin

Czas schnięcia: zależy od grubości warstwy i warunków otoczenia, 
przyjmuje się wysychanie 10 mm na grubości warstwy 
na dobę.

Wytrzymałość na zginanie – F: ≥ 350 N

Produkt posiada: Atest higieniczny

odporna na spękania







DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: EN 13813 CT-C25-F5

Proporcje mieszanki: 4,0 do 4,5 l wody na 25 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy:  około 2 godziny 

Czas schnięcia: zależy od grubości warstwy; przyjmuje się wysychanie 
około 1,5 mm na grubości warstwy na dobę 

Wydajność: około 1,8 kg/m²/mm 

Minimalna grubość warstwy: 3 mm 

Maksymalna grubość warstwy:  50 mm 

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 N/mm2

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: EN 998-1 OC CSIV W1

Proporcje mieszanki: 5 - 5,5 l wody na 25 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny

Wydajność: około 1,7 kg/m2/mm

Grubość warstwy: 2-10 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Przyczepność po cyklach sezonowania: ≥ 0,6 N/mm2, FP-b

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 6 N/mm2

Absorpcja wody: c ≤ 0,40 kg/m2∙min0,5

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania:  EN 998-1 GP CSIV W 1

Reakcja na ogień: A1

Absorpcja wody: c ≤ 0,4 kg/m²∙min0.5

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm²

Grubość warstwy: 1-10 mm

Przyczepność po cyklach sezonowania: ≥ 0,5 N/mm², FP-b

Zużycie:  około 1,6 kg/m² /mm

Temperatura stosowania i podłoża: od +5 oC do +25 oC

Czas zużycia: około 2 h

Produkt posiada: Atest higieniczny





DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004 typ C1

Przyczepność początkowa: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 0,5 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas otwarty: 20 minut 

Czas korygowania płytek:  10 minut 

Czas zużycia zaprawy:  około 3 godziny 

Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 180C 

Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm

Grubość warstwy: 3 do 5 mm 

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C 

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE
Spełnia wymagania: EN 12004 typ C1T

Przyczepność początkowa: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 0,5 N/mm²

Spływ: ≤ 0,5 mm

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas otwarty: 20 minut 

Czas korygowania płytek:  10 minut 

Czas zużycia zaprawy:  około 3 godziny 

Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 180C 

Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm

Grubość warstwy: 3 do 5 mm 

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C 

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny



wysokoelastyczny

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004 typ C2E

Przyczepność początkowa: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 1 N/mm²

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas otwarty: 30 minut 

Czas korygowania płytek:  10 minut 

Czas zużycia zaprawy:  około 3 godziny 

Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 180C 

Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm

Grubość warstwy: 3 do 5 mm 

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C 

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 12004 typ C2ES1

Przyczepność początkowa: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 1 N/mm²

Odkszłcanie poprzeczne S1

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas otwarty: 30 minut 

Czas korygowania płytek:  10 minut 

Czas zużycia zaprawy:  około 3 godziny 

Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 180C 

Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm

Grubość warstwy: 3 do 5 mm 

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C 

Reakcja na ogień: F

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE
Spełnia wymagania: EN 12004 typ C2T

Przyczepność początkowa: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 1 N/mm²

Spływ: ≤ 0,5 mm

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas otwarty: 20 minut 

Czas korygowania płytek:  10 minut 

Czas zużycia zaprawy:  około 3 godziny 

Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 180C 

Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm

Grubość warstwy: 3 do 5 mm 

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C 

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE
Spełnia wymagania: EN 12004 typ C2T

Przyczepność początkowa: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania: ≥ 1 N/mm²

Spływ: ≤ 0,5 mm

Proporcje mieszanki: 0,18 do 0,20 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas otwarty: 20 minut 

Czas korygowania płytek:  10 minut 

Czas zużycia zaprawy:  około 1,5 godziny 

Czas wiązania do ruchu pieszego i spoinowania: około 24 godziny w temperaturze 180C 

Wydajność: około 3 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 6 mm

Grubość warstwy: 3 do 10 mm 

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do + 25°C 

Reakcja na ogień: A1/A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny





DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 14891CM O1P
Cementowy wyrób nieprzepuszczający wody stosowany 
w postaci ciekłej (mocowany z klejem typu C2 zgodnym 
z normą EN 12004 )

Przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po oddziaływaniu wody ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po  cyklach zamrażania-rozmrażania ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej ≥ 0,5 N/mm2

Zdolność do mostkowania pęknięć
- w warunkach znormalizowanych
- w niskiej temperaturze (-5°C)

≥ 0,75 mm
≥ 0,75 mm

Wodoszczelność Brak przenikania

Grubość jednej warstwy maksymalnie 2 mm

Wydajność: ok. 4 kg/ m2 przy łącznej grubości warstwy 2,5mm.

Temperatura stosowania i podłoża . +5˚C ÷ +25˚C

Produkt posiada: Atest higieniczny.



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 14891CM O1P
Cementowy wyrób nieprzepuszczający wody stosowany 
w postaci ciekłej (mocowany z klejem typu C2 zgodnym 
z normą  EN 12004

Przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po oddziaływaniu wody ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po  cyklach zamrażania-rozmrażania ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej ≥ 0,5 N/mm2

Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej ≥ 0,5 N/mm2

Zdolność do mostkowania pęknięć
- w warunkach znormalizowanych
- w niskiej temperaturze (-5°C)

≥ 0,75 mm
≥ 0,75 mm

Wodoszczelność Brak przenikania

Grubość jednej warstwy maksymalnie 2 mm

Wydajność: ok. 4 kg/ m2 przy łącznej grubości warstwy 2,5mm.

Temperatura stosowania i podłoża . +5˚C ÷ +25˚C

Produkt posiada: Atest higieniczny.

elastyczna





DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13813 TYP CT-C30-F7

Proporcje mieszanki: 5,5 do 6,0 l wody na 25 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: około 30 minut w temperaturze + 180C 

Przydatność do ruchu pieszego: po 6 godzinach w temperaturze + 180C 

Wydajność: około 1,7 kg/m²/mm

Grubość warstwy:  2 do 20 mm

Układanie terakoty: po 24 godzinach 

Układanie parkietów, paneli podłogowych itp.: po wyschnięciu do wilgotności < 2 % 

Temperatura wykonywania prac:  + 50C do + 250C

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 7 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 N/mm2

Reakcja na ogień: A2fl-s1

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13813 CA-C30-F5

Proporcje mieszanki: ok. 7 l wody na 20 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: około 30 minut w temperaturze + 180C 

Przydatność do ruchu pieszego: po 6 godzinach w temperaturze + 180C

Czas schnięcia:  około 1,5 mm na dobę

Wydajność: około 15 kg/m2/10 mm

Grubość warstwy: od 3 do 50 mm 

Układanie parkietów, paneli podłogowych 
oraz płytek ceramicznych itp.:  

po wyschnięciu do wilgotności < 1 %

Temperatura wykonywania prac:  + 50C do + 250C

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 N/mm2

Reakcja na ogień: A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania EN 13813 CT-C20-F5

Wydajność: ok. 2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

Grubość warstwy: 20 do 80 mm

Przydatność do ruchu pieszego: około 48 godzin w temperaturze 18oC.

Czas schnięcia: około 1,5 mm grubości warstwy na dobę

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 N/mm2

Reakcja na ogień A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny



powierzchnie zatrzeć na gładko

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania EN 13813 CT-C20-F5

Proporcje mieszanki: 2,5 l do 3,0 l wody na 25 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny 

Wydajność: około 2 kg/m²/mm

Grubość warstwy: 20 do 80 mm 

Przydatność do ruchu pieszego: około 48 godzin w temperaturze 18oC

Temperatura wykonywania prac:  + 50C do + 250C

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 20 N/mm2

Reakcja na ogień: A1fl

Produkt posiada: Atest higieniczny





DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 998-2 Zaprawa murarska wg przepisu 
EN 998-1GP CS III W1 
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia

Proporcje składników cement/kruszywo: 1:5

Zużycie: około 1,8 kg /m2/mm 

Grubość warstwy: 5 do 20 mm 

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 5 N/mm2

Zawartość chlorków: < 0,1% 

Absorpcja wody: ≤ 0,4 kg/m2min0,5

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 15/35

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,8 W/mK

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,3 N/mm2 FP-b

Temperatura stosowania i podłoża: +5˚C÷ 25˚C

Reakcja na ogień A1

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania EN 998-2

Proporcje mieszanki 0,12 l wody na 1 kg suchej zaprawy 

Proporcje składników cement/kruszywo (masowo) 1:5

Grubość warstwy: od 6 mm do 40 mm

Zużycie: ok 34 kg zaprawy (1 m2 muru o grubości 12 cm, 
z cegły o tradycyjnych wymiarach i grubości spoiny 1 cm)

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC 

Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M15 ( ≥ 15 N/mm2)

Początkowa wytrzymałość na ściskanie ≤ 0,15 kg/m2min0,5

Zawartość chlorków < 0,1%

Reakcja na ogień A1

Absorbcja wody ≤ 0,15 kg/m2min0,5

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 15/35

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,8 W/mK

Trwałość-ubytek masy po cyklach zamrażania 
i rozmrażania

≤ 3 %

Produkt posiada Atest higieniczny

łatwo się nakłada



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 998-2 L M5

Proporcje mieszanki: 0,4 do 0,5 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny

Wydajność: w zależności od grubości warstwy, 
około 3 kg/m2/5 mm

Minimalna grubość warstwy zaprawy: 5 mm

Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 20 mm

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 5 N/mm2

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 998-2 T M15

Proporcje mieszanki: 4,5 do 5,5 l wody na 25 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 2 godziny

Wydajność: około 1,5 kg/m2/mm

Minimalna grubość warstwy: 2 mm

Maksymalna grubość warstwy: 5 mm

Temperatura wykonywania prac:  +5 oC do +25 oC

Początkowa wytrzymałość na ścinanie ≥ 0,3 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 15 N/mm2

Produkt posiada: Atest higieniczny





DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-C-81906

Czas schnięcia; w zależności od temperatury 
i wilgotności:

~ 6 h

Wydajność z 1 litra; w zależności 
od chłonności podłoża:

5 ÷ 15 m2

Temperatura stosowania i podłoża: +5oC do +25oC

Produkt posiada: Atest higieniczny 



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-C-81906

Czas schnięcia: od kilku do 24 godzin w zależności 
od temperatury i wilgotności 

Wydajność: 1litr około 5÷15 m² (w zależności od stopnia nasiąkliwo-
ści podłoża może ulegać znacznym zmianom) 

Temperatura wykonywania prac :  + 50C do + 250C

Produkt posiada: Atest higieniczny

wzmacnia podłoże



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:  PN-C-81906

Czas schnięcia: od kilku do 24 godzin 
(w zależności od temperatury i wilgotności) 

Wydajność: z 1 kg około 3-4 m² (w zależności od rodzaju i struktury 
podłoża może ulegać zmianom)

Temperatura wykonywania prac: +50C do + 250C

Produkt posiada:  Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-C-81906

Czas schnięcia: w zależności od temperatury i wilgotności:~ 2 h

Wydajność: Z 1 litra po rozcieńczeniu; w zależności od chłonności 
podłoża: 5 ÷ 15 m2

Temperatura wykonywania prac :  + 50C do + 250C

Zawartość suchej pozostałości po rozcieńczeniu 
w 2 litrach wody:

10 ± 0,5 %

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-C-81906

Czas schnięcia: w zależności od temperatury i wilgotności: 2 ÷ 24 h

Wydajność: z 1 litra po rozcieńczeniu w zależności od chłonności 
podłoża: 5 ÷ 15 m2

Temperatura stosowania i podłoża: +50C do + 250C

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-C-81906

Czas schnięcia: od kilku do 24 h w zależności 
od temperatury i wilgotności.

Wydajność: z 1 kg około 3-4 m2 (w zależności od rodzaju i struktury 
podłoża może ulegać zmianom)

Temperatura wykonywania prac: +5 °C do +25 °C

Produkt posiada: Atest higieniczny





DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 13499 ETICS-EPS-EN 13499-2,5-F-I2-PE200

Proporcje mieszanki: 0,2 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 3 godziny

Wydajność: przyklejanie styropianu ok. 4 kg/m2

Temperatura wykonywania prac: + 50C do + 250C

Deklarowany opór cieplny dla styropianu 
o grubości 100 mm, l=0,04 W/m·K

2,5 m2·K/W

Odpornośc na uderzenia: I 2

Odporność na wgniatanie: PE 200

Reakcja na ogień: Euroklasa F

Produkt posiada: Atest higieniczny

Deklaracja: SYSTEM TERMO S



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 13499 ETICS-EPS-EN 13499-2,5-F-I2-PE200

Proporcje mieszanki: 0,2 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 3 godziny

Wydajność: zatapianie siatki - ok. 4 kg/m2

Temperatura wykonywania prac: + 50C do + 250C

Deklarowany opór cieplny dla styropianu 
o grubości 100 mm, l=0,04 W/m·K

2,5 m2·K/W

Odpornośc na uderzenia: I 2

Odporność na wgniatanie: PE 200

Reakcja na ogień: Euroklasa F

Produkt posiada: Atest higieniczny

Deklaracja: SYSTEM TERMO S



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 13500 ETICS-MW-EN 13500-1,2-F-I10-PE200

Proporcje mieszanki: 0,2 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 3 godziny

Wydajność: przyklejanie wełny - ok. 4 kg/m2

Temperatura wykonywania prac: + 50C do + 250C

Deklarowany opór cieplny dla wełny 
o grubości 50 mm, l=0,041 W/m·K

1,2 m2·K/W

Odpornośc na uderzenia: I 10

Odporność na wgniatanie: PE 200 

Reakcja na ogień: Euroklasa F

Produkt posiada: Atest higieniczny

Deklaracja: SYSTEM TERMO W



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 13500 ETICS-MW-EN 13500-1,2-F-I10-PE200

Proporcje mieszanki: 0,2 l wody na 1 kg suchego proszku

Czas zużycia zaprawy: około 3 godziny

Wydajność: zatapianie siatki - ok. 4 kg/m2

Temperatura wykonywania prac: + 50C do + 250C

Deklarowany opór cieplny dla styropianu 
o grubości 100 mm, l=0,041 W/m·K

1,2 m2·K/W

Odpornośc na uderzenia: I 10

Odporność na wgniatanie: PE 200 

Reakcja na ogień: Euroklasa F

Produkt posiada: Atest higieniczny

Deklaracja: SYSTEM TERMO W
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DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13279-1 B5/20/2
Lekki ręczny tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki: około 14,0 l wody na worek 25 kg

Czas pracy: około 2 h

Wydajność: w zależności od grubości warstwy, orientacyjnie 10 kg/ 
m² przy warstwie 10 mm; 1 kg to około 1 litr zaprawy 

Grubość warstwy: od 3 do 30 mm

Początek wiązania: ≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie:  ≥ 1 N/mm²  

Wytrzymałość na ściskanie:  ≥ 3 N/mm² 

Przyczepność do podłoża:   ≥ 0,3 N/mm²

Reakcja na ogień: A1

Wysychanie: w zależności od grubości nałożonej warstwy, wilgotności 
pomieszczenia, temperatury i wentylacji 

Produkt posiada:  Atest higieniczny

UWAGI: 
Nie wolno tynkować powierzchni zamarzniętych. 
Nie tynkować świeżych powierzchni betonowych.

Na sufity tynk nakładać wyłącznie jednowarstwowo, o grubości warstwy 

maksymalnie do 15 mm.

WYKONANIE TYNKU W KOLEJNOŚCI:
 Zagruntowanie podłoża 
 Zamocowanie profili (jeśli są stosowane) 
 Naniesienie tynku 
 Wstępne wyrównanie łatą aluminiową 
Po częściowym stwardnieniu tynku wyprowadzenie powierzchni i kątów 
 W końcowej fazie twardnienia tynku zroszenie powierzchni wodą 
w postaci mgły, zatarcie pacą gąbkową w celu wyciągnięcia 
„mleczka”, a następnie wygładzenie pacą metalową nierdzewną 
 Prace należy wykonywać w temperaturze + 5ºC do + 25ºC  



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 13279-1 B5/50/2
Lekki maszynowy tynk na bazie gipsu

Proporcje mieszanki: około 18,0 l wody na worek 30 kg

Czas pracy: około 3h - 4h

Grubość warstwy: około 10 mm

Wydajność: w zależności od grubości warstwy, orientacyjnie 9 kg/ m² 
przy warstwie 10 mm; 1 kg to około 1,1 litr zaprawy 

Początek wiązania: ≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie:  ≥ 1 N/mm²  

Wytrzymałość na ściskanie:  ≥ 2 N/mm² 

Przyczepność do podłoża:   ≥ 0,3 N/mm²

Reakcja na ogień: A1

Wysychanie: w zależności od grubości nałożonej warstwy, wilgotności 
pomieszczenia, temperatury i wentylacji  

Produkt posiada:  Atest higieniczny

UWAGI: 
Nie wolno tynkować powierzchni zamarzniętych. 
Nie tynkować świeżych powierzchni betonowych.
Przerwy w natryskiwaniu nie powinny przekraczać 20 minut. 
W przypadku dłuższych przestojów należy oczyścić węże i agregat.

WYKONANIE TYNKU W KOLEJNOŚCI:
 Zagruntowanie podłoża 
 Zamocowanie profili (jeśli są stosowane) 
 Naniesienie tynku 
 Wstępne wyrównanie łatą aluminiową 
Po częściowym stwardnieniu tynku wyprowadzenie powierzchni i kątów 
 W końcowej fazie twardnienia tynku zroszenie powierzchni wodą 
w postaci mgły, zatarcie pacą gąbkową w celu wyciągnięcia 
„mleczka”, a następnie wygładzenie pacą metalową nierdzewną 
 Prace należy wykonywać w temperaturze + 5ºC do + 25ºC  

szybki postęp robót tynkarskich



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 998-1 OC CSII W2

Proporcje mieszanki: 0,16 do 0,20 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: około 2 h

Wydajność: BARANEK 1,5 mm - 2,3 kg/m² 
BARANEK 2,5 mm - 3,5 kg/m² 

Temperatura wykonywania prac: + 50C do + 250C

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 4 N/mm2 

Absorpcja wody: c ≤ 0,20 kg/m2•min0,5

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 998-1 GP CSII W1

Proporcje mieszanki:  - nakładanie mechaniczne - w zależności od typu 
agregatu 
- nakładanie ręczne  4,5 do 5,0 l wody na 25 kg 
suchego proszku

Czas obróbki: zależny od rodzaju podłoża i temp.

Wydajność: około 1,7 kg/m2/mm

Minimalna grubość warstwy:  5 mm

Maksymalna grubość warstwy: 20 mm

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2 N/mm2

Przyczepność: ≥ 0,3 N/mm2, FP-b

Absorpcja wody: c ≤ 0,40 kg/m2min0,5

Reakcja na ogień: A1

Temperatura wykonywania prac + 50C do +250C

Produkt posiada: Atest higieniczny

doskonała przyczepność do podłoża



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 998-1 LW CSII W1

Proporcje mieszanki:  - nakładanie mechaniczne - w zależności od typu 
agregatu 
- nakładanie ręczne 6 do 6,5 l wody na 22 kg 
suchego proszku

Czas obróbki: zależny od rodzaju podłoża i temp.

Wydajność: około 1,1 kg/m2/mm

Minimalna grubość warstwy:  5 mm

Maksymalna grubość warstwy: 20 mm

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2 N/mm2

Przyczepność: ≥ 0,3 N/mm2, FP-b

Absorpcja wody: c ≤ 0,40 kg/m2min0,5

Reakcja na ogień: A1

Temperatura wykonywania prac + 50C do +250C

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 998-1 GP CSIV W1

Wydajność: około 1,8 kg/m2/mm

Temperatura stosowania i podłoża . +5 oC do +25 oC
Podczas wysychania i dojrzewania tynku temperatura 
nie może być niższa niż +5OC.

Reakcja na ogień: A1

Proporcje mieszanki: - nakładanie mechaniczne-w zależności od typu 
  agregatu
- nakładanie ręczne 4,5 do 5,0 l wody na 25 kg 
  suchego proszku

Absorpcja wody: ≤ 0,40 kg (m2 · m0,5)

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm2

Przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2, FP-b

Produkt posiada Atest higieniczny

super przyczepna





DANE TECHNICZNE

Klasyfikacja wg PN-EN 1062-1: E5 S4

Uziarnienie:  D. 0,8-1,2; 
G. 1,4-2,0;

Wydajność:  D. ok. 3 kg/m2 
G. ok. 5,5 kg/m2

Kolorystyka: kompozycje barwne wg wzornika

Temperatura stosowania:  +5 do +25oC

Czas wstępnego utwardzenia: ok. 24 h (w zależności od temperatury i wilgotności 
może ulegać znacznym zmianom)

Całkowite utwardzenie: ok. 14 dni 

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:  PN-C-81906:2003

Czas schnięcia:  od 2 do 24 godzin 
(w zależności od temperatury i wilgotności)

Wydajność z 1 kg: od 3 do 4 m2 
(w zależności od chłonności i struktury podłoża)

Temperatura stosowania i podłoża: od +5oC do +25 oC

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: EN 15824:2009 

Czas zużycia: ok. 0,5 h.

Zużycie: ok.3 kg/m2 

Temperatura stosowania i podłoża: +5 do +25oC

Przepuszczalności pary wodnej: V2

Absorpcja wody: W2

Przyczepność: ≥ 0,3 MPa

doskonała przyczepność do podłoża



DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia; w zależności 
od temperatury i wilgotności:

2 ÷ 24 h

Wydajność: 8 ÷ 10 m2 z 1 l 

Temperatura stosowania i podłoża: +5 °C÷ +25 °C

Produkt posiada: Atest higieniczny





DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: PN-EN 1504-3 wyrób do napraw niekonstrukcyjnych 
betonu (zaprawa na cemencie hydraulicznym)

Proporcje mieszanki: około 0,25 l wody na 1 kg suchego proszku 

Czas zużycia zaprawy: 0,5 do 2 godzin w zależności od temperatury 
podłoża i otoczenia 

Wydajność: około 1,7 kg/m²/mm 

Grubość warstwy: 2 do 3 mm 

Temperatura wykonywania prac: +5 oC do +25 oC

Wytrzymałość na ściskanie: Klasa R2

Zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05 %

Przyczepność: ≥0,8 MPa

Kompatybilność termiczna: ≥ 0,8 MPa

Absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg m-2 h-0,5-

Reakcja na ogień: A2/A2fl

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-90/B-30010 

Typ: CEM I 52,5 R 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 52,5 MPa

Początkowy czas wiązania: 120 min

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI 
w suchej masie cementu

Poniżej 2 ppm 
(bez względu na okres i sposób przechowywania)



DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia: od kilku do 24 godzin w zależności 
od temperatury i wilgotności 

Wydajność: z 1litra 5÷15 m² (w zależności od stopnia nasiąkliwości 
podłoża może ulegać znacznym zmianom) 

Temperatura wykonywania prac: + 50C do + 250C 

Produkt posiada: Atest higieniczny



DANE TECHNICZNE

Grubość warstwy: do 10 mm. 

Wydajność:  około 1,5 kg/m2 przy warstwie o grubości 1 mm. 

Czas schnięcia: uzależniony jest od grubości nałożonej warstwy i warun-
ków otoczenia: około 6 godzin przy warstwie o grubości 
około 1mm (w temperaturze ok. 220C i wilgotności 30%). 
Czas wysychania w grubszych spoinach może się wydłu-
żyć w zależności od temperatury i wilgotności może wy-
nosić do 2-3 dni.

Temperatura stosowania i podłoża: +50C do +300C.

Produkt posiada: Atest higieniczny

doskonała przyczepność






