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CEKOL C-35
BARANEK
Biały mineralny tynk
elewacyjny

• nakładanie ręczne i maszynowe
• uziarnienie 1,5 oraz 2,5 mm
• odporny na mikropęknięcia
• odporny na wykwity i porastanie

BARANEK

ZASTOSOWANIE

CEKOL C-35 BARANEK jest wysokiej jakości
materiałem do uszlachetniania zewnętrznych ścian
budynków. Może być stosowany również
wewnątrz pomieszczeń. CEKOL C-35 BARANEK jest
przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich. Nadaje się do nakładania
ręcznego oraz mechanicznego. Produkt dostępny jest
w dwóch granulacjach: 1,5 mm oraz 2,5 mm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa posiada doskonałą przyczepność do
podłoży betonowych, z cegły, gazobetonu,
bloczków keramzytowych, płyt i bloczków
gipsowych. Podłoże powinno być czyste, zwarte,
nośne i wolne od zatłuszczeń. Farby, luźne
ziarenka piasku i tynku oraz wszelkie warstwy trwale
niezwiązane z podłożem należy usunąć.
Uwaga: Podłoża silnie chłonące wodę (np.
gazobeton) zagruntować CEKOL DL-80. Przed
stosowaniem na warstwie zbrojącej w systemach
ETICS zaleca się zastosowanie CEKOL GB-87.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL C-35 BARANEK jest suchą mieszanką wysokiej
jakości białego cementu, białych wypełniaczy
mineralnych i środków modyfikujących,
zapewniających doskonałą urabialność i
przyczepność do podłoży mineralnych. Nie zawiera
składników toksycznych, ani podatnych na
żółknięcie pod wpływem światła i warunków
atmosferycznych. CEKOL C-35 BARANEK jest
doskonałym podkładem pod farby mineralne,
silikonowe, silikatowe i akrylowe. Biała barwa pozwala
na ograniczenie ilości wymalowań dla uzyskania
pełnego efektu barwnego. Zaprawa CEKOL C-35
BARANEK jest wodoodporna i mrozoodporna. CEKOL
C-35 BARANEK polecany jest, jako warstwa
zewnętrzna w systemach ociepleń ETICS.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej
ilości wody i dokładnie wymieszać do uzyskania
jednolitej masy, stosując 0,16 do 0,20 litra wody na 1
kg suchego proszku. Zaprawa jest gotowa do użycia
bezpośrednio po wymieszaniu i utrzymuje swoje
właściwości przez ok. 2 godziny. Zaprawę nanosić
na przygotowane podłoże równą warstwą o
grubości największego ziarna. Warstwę wyrównać
pacą i dowolnie fakturować za pomocą kielni, pacy
lub innych narzędzi. W przypadku gęstnienia masy
ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając
wody. Warstwę świeżego tynku należy chronić
przed deszczem i nadmiernym wysychaniem.
Malowanie można przeprowadzić po całkowitym
stwardnieniu i wyschnięciu tynku.
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CEKOL C-35 BARANEK Biały mineralny tynk elewacyjny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-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: +5˚C ÷ 25°C

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

Absorpcja wody: c ≤ 0,20 kg/m²•min0,5

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 25kg Baranek 1,5 EAN: 5906474360259

Opakowanie 25kg Baranek 2,5 EAN: 5906474360259

CN 32141090

UWAGI
Tynk nadaje się do aplikacji ręcznej oraz maszynowej, przy użyciu odpowiednich urządzeń.
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CEKOL OC-01
Obrzutka cementowa

• doskonała przyczepność
• aplikacja maszynowa/ręczna
• Wodo i mrozoodporna

ZASTOSOWANIE

CEKOL OC-01 stosuje się do maszynowego lub
ręcznego wykonywania tynków tradycyjnych na
podłożach murowanych z cegły, betonu,
gazobetonu, keramzytobetonu oraz innych
podłożach mineralnych. Do stosowania, jako
obrzutka tynkarska na zewnątrz i wewnątrz
budynków, jako podkład pod tynki cementowe i
cementowo – wapienne, szczególnie polecana pod
tynki CEKOL ZT-02 i CEKOL ZT-08. Grubość warstwy
około 5 mm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia do tynkowania powinna zapewniać
dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być
trwała, sztywna i nie zmieniać wymiarów. Powinna
być także równa, aby nie zachodziła potrzeba
zbytniego pogrubiania warstwy tynku. Podłoże
powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od
zatłuszczeń. Farby, luźne ziarenka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z
podłożem należy usunąć. Po odpowiednim
oczyszczeniu i przygotowaniu podłoża należy
wyznaczyć powierzchnię tynku. W przypadku
stosowania profili należy je osadzić na zaprawie
cementowej lub cementowo – wapiennej. Przed
nałożeniem tynku podłoże w zależności od
chłonności należy zwilżyć odpowiednią ilością
czystej wody. W przypadku podłoży słabych i
mocno chłonnych w celu ograniczenia chłonności i
wzmocnienia podłoża dopuszcza się użycie gruntu
tynkarskiego CEKOL GT-86 rozcieńczonego w
zależności od chłonności podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL OC-01 jest suchą mieszanką cementu, wapna,
odpowiednio dobranych kruszyw oraz domieszek.
Charakteryzuje się łatwością w nakładaniu,
dobrą przyczepnością. Po stwardnieniu jest mrozo- i
wodoodporna. Typ zaprawy GP CS IV W1

WYKONANIE

Zaleca się, aby wykonywanie wyprawy tynkarskiej
przeprowadzić po okresie osiadania, skurczu i
schnięcia murów. Obrzutkę nanosi się mechanicznie
za pomocą agregatów tynkarskich lub ręcznie.
Ilość wody należy ustalić doświadczalnie w
zależności od typu agregatu tynkarskiego i
pożądanej konsystencji roboczej zaprawy. W
przypadku nakładania ręcznego zawartość
opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji
około 4,5 litra wody na worek 25 kg i dokładnie
wymieszać. Obrzutkę narzucać na powierzchnię w
warstwie o grubości ok. 5 mm. Dalsze prace
tynkarskie należy wykonywać po stwardnieniu
obrzutki i jej skropieniu wodą, nie wcześniej niż po
24 h. Świeży tynk należy pielęgnować (np. poprzez
zraszanie wodą) i chronić przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (silnym wiatrem,
deszczem, mrozem) oraz zbyt szybkim wysychaniem.
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CEKOL OC-01 Obrzutka cementowa

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-EN 998-1 GP CSIV W1

Wydajność: około 1,8 kg/m²/mm

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

Podczas wysychania i dojrzewania tynku temperatura nie może być niższa niż +5°C

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: W1

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm²

Przyczepność: ≥ 0,5 N/mm², FP-b

Produkt posiada: Atest higieniczny

CN 32141090

UWAGI
1. Przed wykonaniem obrzutki, podłoże obficie zwilżyć wodą.
2. Unikać powierzchni bezpośrednio nasłonecznionych.
3. Świeża warstwa wymaga pielęgnacji.
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CEKOL TLG-48
Lekki tynk gipsowy maszynowy

• tynkowanie ścian i sufitów
• wydłużony czas pracy
• doskonała przyczepność do podłoża
• zwiększone właściwości termoizolacyjne
• grubość warstwy 3-30 mm

LEKKI -WYTRZYMAŁY

ZASTOSOWANIE

CEKOL TLG-48 jest gipsową zaprawą przeznaczoną
do maszynowego lub ręcznego wykonywania wypraw
tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotności
względnej powietrza do 70%. CEKOL TLG-48 może
być stosowany na podłożach z gipsu, betonu,
betonu komórkowego, cegły ceramicznej i
wapienno-piaskowej. CEKOL TLG-48 można również
aplikować ręcznie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć
pozostałości farb emulsyjnych, olejnych lub luźne
ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste,
zwarte, nośne i wolne od zatłuszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL TLG-48 jest suchą mieszanką gipsu,
wypełniaczy mineralnych i najnowszej generacji
dodatków modyfikujących, nadających zaprawie
doskonałą plastyczność i przyczepność do
podłoża. Dodatek kruszywa lekkiego sprawia, że
właściwości termoizolacyjne zaprawy są dużo
lepsze niż zaprawy cementowo-wapiennej. CEKOL
TLG-48 umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności
robót tynkarskich. Jest łatwy do rozprowadzenia i
gładzenia.

WYKONANIE

Gruntowanie: podłoże silnie chłonące należy
zagruntować gruntem głęboko penetrującym
CEKOL DL-80. Powierzchnie gładkie i stropy należy
zagruntować preparatem CEKOL GS-83 Kontakt.
Przygotowanie zaprawy: do ręcznego nakładania
zaprawy wsypać 1 kg proszku do ok. 0,6 l zimnej wody
(ok. 12 l na opakowanie 20 kg) i dokładnie
wymieszać. Przy nakładaniu maszynowym ilość
wody należy ustalić doświadczalnie w zależności
od grubości nakładanej warstwy, rodzaju podłoża i
typu agregatu tynkarskiego.
Wykonanie tynku: odpowiednio wcześniej
zagruntować podłoże i zamocować narożniki i
profile (jeśli są stosowane), następnie nanieść tynk
maszynowo (lub ręcznie) na przygotowane podłoże.
Przy zastosowaniu agregatu tynkarskiego zaprawę o
odpowiedniej konsystencji nanosić na podłoże
poziomymi pasami zachodzącymi na siebie.
Tynkowanie należy rozpocząć od góry. Nałożony
tynk wstępnie wyrównać za pomocą łaty
aluminiowej. Po częściowym jego stwardnieniu
należy wyprowadzić powierzchnie i kąty. W
końcowej fazie twardnienia zrosić wodą,
wyciągnąć mleczko i wygładzić pacą.
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CEKOL TLG-48 Lekki tynk gipsowy maszynowy

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.

DANE TECHNICZNE

Zaprawa spełnia wymagania: EN 13279-1 Ogólnobudowlany

Proporcje mieszanki: około 12,0 l wody na worek 20 kg

Czas zużycia zaprawy: około 3h - 4h

Grubość warstwy: do 30 mm

Zużycie: ok. 0,9 kg/m²/mm

Początek wiązania: ≥ 60 min

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1 N/mm²

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,3 N/mm²

Reakcja na ogień: A1

Wykonywanie prac: + 5ºC do + 25ºC

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

Zaprawa posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 20kg EAN: 5906474951204

CN 32141090

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.
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CEKOL TR-49
Tynk gipsowy ręczny

• tynkowanie ścian i sufitów
• obsadzanie narożników
• obróbka otworów okiennych i drzwiowych
• zwiększone właściwości termoizolacyjne
• grubość warstwy 3-30 mm

LEKKI WYTRZYMAŁY

ZASTOSOWANIE

CEKOL TR-49 jest gipsową zaprawą przeznaczoną do
ręcznego wykonywania jednowarstwowych wypraw
tynkarskich w pomieszczeniach suchych o wilgotności
względnej powietrza do 70%. CEKOL TR-49 może
być stosowany na podłożach z gipsu, betonu,
betonu komórkowego, cegły ceramicznej i
wapienno-piaskowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne
od zatłuszczeń. Farby emulsyjne, olejne, klejowe oraz
luźne ziarenka piasku i tynku należy usunąć.
Części stalowe zabezpieczyć przed korozyjnym
działaniem gipsu np. nałożyć antykorozyjne
powłoki malarskie. Podłoża silnie chłonące (np.
gazobeton) oraz nierównomiernie chłonne (np.
cegła silikatowa lub ceramiczna) należy
zagruntować gruntem tynkarskim CEKOL GT-86
rozcieńczonym w zależności od chłonności
podłoża od 1:2 do 1:4. Powierzchnie gładkie i
stropy należy zagruntować preparatem CEKOL GS-83
Kontakt.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL TR-49 jest suchą mieszanką gipsu,
wypełniaczy mineralnych i najnowszej generacji
dodatków modyfikujących, nadających zaprawie
doskonałą plastyczność i przyczepność do
podłoża. Dodatek kruszywa lekkiego sprawia, że
właściwości termoizolacyjne zaprawy są dużo
lepsze niż zaprawy cementowo-wapiennej. CEKOL
TR-49 umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności
robót tynkarskich. Jest łatwy do rozprowadzenia i
gładzenia.

WYKONANIE

W celu przygotowania tynku CEKOL TR-49 zawartość
opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody w
proporcji ok. 0,55 l wody na 1 kg suchej mieszanki i
dokładnie wymieszać mieszadłem mechanicznym.
CEKOL TR-49 nakładać ręcznie równą warstwą na
wcześniej przygotowane podłoże. Na sufity tynk
nakładać wyłącznie jednowarstwowo, o grubości
warstwy maksymalnie do 15 mm.
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CEKOL TR-49 Tynk gipsowy ręczny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

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

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

Czas zużycia zaprawy: 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

Zaprawa posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 10kg EAN: 5906474490109

Opakowanie 20kg EAN: 5906474490208

CN 32141090

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
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CEKOL ZT-02
Tynk cementowo-wapienny

• gładka powierzchnia
• dobra przyczepność
• łatwy w obróbce

MASZYNOWY

ZASTOSOWANIE

CEKOL ZT-02 stosuje się do maszynowego
wykonywania tynków tradycyjnych na podłożach
murowanych z cegły, betonu, gazobetonu,
keramzytobetonu oraz innych podłożach
mineralnych. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
pomieszczeń, jako wyprawa tynkarska w
pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach,
łazienkach, garażach oraz jako podkład pod tynki
szlachetne. CEKOL ZT-02 można również
nakładać ręcznie. Grubość warstwy 5 ÷ 20 mm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia do tynkowania powinna zapewniać
dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być
trwała, sztywna i nie zmieniać wymiarów. Powinna
być także równa, aby nie zachodziła potrzeba
zbytniego pogrubiania warstwy tynku. Podłoże
powinno być czyste, zwarte, nośne i wolne od
zatłuszczeń. Farby, luźne ziarenka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezwiązane z
podłożem należy usunąć. Przed nałożeniem
tynku podłoże należy zwilżyć w zależności od
chłonności odpowiednią ilością czystej wody i
wykonać obrzutkę za pomocą CEKOL OC-01. Przerwa
technologiczna pomiędzy obrzutką, a właściwą
warstwą tynku CEKOL ZT-02 powinnam wynosić
minimum 24 h.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZT-02 jest wydajnym, praktycznym w użyciu
produktem. Jest mieszanką cementu, odpowiednio
dobranych wypełniaczy i dodatków modyfikujących.
Charakteryzuje się łatwością w nakładaniu,
dobrą przyczepnością. Po stwardnieniu jest mrozo- i
wodoodporny. Typ zaprawy GP CS II W1.

WYKONANIE

Zaleca się, aby wykonywanie wyprawy tynkarskiej
przeprowadzić po okresie osiadania, skurczu i
schnięcia murów. Profile okienne i drzwiowe należy
osadzać za pomocą zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej. Tynk nanosi się mechanicznie
za pomocą agregatów tynkarskich. Ilość wody
należy ustalić doświadczalnie w zależności od
typu agregatu tynkarskiego i pożądanej konsystencji
roboczej zaprawy. W przypadku nakładania ręcznego
zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w
proporcji 4,5 – 5 litrów wody na worek 25 kg i
dokładnie wymieszać najlepiej za pomocą
mieszadła mechanicznego. Świeży tynk należy
chronić przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (silnym wiatrem, deszczem, mrozem)
oraz zbyt szybkim wysychaniem. CEKOL ZT-02 nanosić
na przygotowane podłoże jednowarstwowo. Po
zatarciu tynk wymaga pielęgnacji.
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CEKOL ZT-02 Tynk cementowo-wapienny

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania: PN-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 temperatury

Wydajność: około 1,6 kg/m²/mm

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2 N/mm²

Przyczepność: ≥ 0,3 N/mm², FP-b

Absorpcja wody: W1

Reakcja na ogień: A1

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 6/22

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,51

Temperatura wykonywania prac : +5˚C ÷ 25°C

Produkt posiada: Atest higieniczny

Opakowanie 25kg EAN: 5906474020252

CN 32141090

UWAGI
1. Tynk w trakcie nakładania chronić przez bezpośrednim nasłonecznieniem.
2. Jako warstwę podkładową należy zastosować CEKOL OC -01.
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