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Tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności 
Opis produktu: 
Tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności jest przeznaczony do wygładzania pod obróbkę ręczną. 
Należy on do grupy zapraw P IV zgodnie z DIN V 18550 bądź B4 zgodnie z DIN EN 13279-1. Tynk 
gipsowy o podwyższonej przyczepności odznacza się wysoką wydajnością, doskonałą przyczepnością 
i łatwym gładzeniem. 

Skład: 
gips, wapno, lekkie dodatki mineralne, dodatki ułatwiające przeróbkę i polepszające przyczepność. 

Zakres zastosowania: 
Tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności nadaje się do jednowarstwowego nanoszenia na 
powierzchnie sufitów i ścian betonowych lub murowanych we wnętrzu pomieszczeń. Nadaje się także do 
prac renowacyjnych, napraw i poprawek. Dopuszczony do stosowania w kuchniach i łazienkach 
w mieszkaniach zgodnie z DIN V 18550. 

Zużycie materiału: 
Grubość tynku*: 10 mm ok. 7,7 kg/m2 ok. 3,2 m2/worek
 25 kg/worek 

*Grubość tynku: jednowarstwowo od 5 do 25 mm. 

Sposób użycia: 
Tynkowane podłoże musi być chłonne, czyste, suche, twarde, nośne i wolne od wykwitów oraz 
tworzących warstwy substancji o działaniu antyadhezyjnym. Przed tynkowaniem powlec skorodowane 
i utlenienie części metalowe odpowiednim środkiem antykorozyjnym. Silnie chłonne tynkowane podłoża 
należy zagruntować blokadą przypiekania. Nie wolno tynkować na świeżym betonie lub betonie 
o zawartości wilgoci > 3,0% wag. Szczelne, niechłonne podłoża oraz powierzchnie betonowe 
przygotować preparatem kontaktowym do betonu. Należy przestrzegać czasów schnięcia bądź 
twardnienia powłoki podkładowej lub mostka adhezyjnego. 

Używać tylko czystych naczyń i narzędzi oraz czystej wody, nie mieszać z innymi materiałami. Worek 
25 kg tynku gipsowego o podwyższonej przyczepności ręcznie lub za pomocą mieszadła zmieszać z 15–
17 l wody, usuwając grudki. Ściągnąć tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności na gładko łatą 
tynkarską. Po wystarczającym stwardnieniu lekki zwilżyć, przetrzeć filcem i wygładzić pacą stalową. Po 
naniesieniu tynku zapewnić wystarczającą wentylację. Po związaniu tynku na betonowych płytach 
sufitowych pionowo przeciąć powierzchnie tynku na brzegach. W zależności od tynkowanego podłoża 
i warunków atmosferycznych czas zużycia wynosi ok. 60 minut. Wysokie temperatury, przeciąg, 
zabrudzone narzędzia lub zanieczyszczona woda mogą znacznie skrócić czas zużycia. 

Składowanie: 
W suchym miejscu, chronionym przed wilgocią można składować przez 6 miesięcy. 

Forma dostawy: 
w workach papierowych 25 kg 40 worków na palecie 

Dane techniczne: 
Zapotrzebowanie wody: ok. 15–17 l/worek 
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 2,5 N/mm2 
Wydajność: ok. 1300 l/t 
Przewodność cieplna: ok. 0,28 W/mK 
Współczynnik absorpcji wody: nie dotyczy 
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: ca. 8 

Należy szczególnie przestrzegać: 
Świeżo naniesiony tynk należy chronić odpowiednimi środkami przed zbyt szybkim usuwaniem wody 
przez wiatr lub wysoką temperaturę oraz przed działaniem mrozu. Nie wykonywać robót, jeżeli 
temperatura powietrza lub budynku może spaść poniżej +5 °C lub oczekiwane są przymrozki. Po użyciu 
natychmiast oczyścić narzędzia. Przed nakładaniem przykryć lub okleić zagrożone zakresy (szkło, 
ceramikę, drewno, metal itp.). 
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Utylizacja: 
Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione worki (nie sypiące się). Stwardniałe resztki materiału 
usuwać jako gruz budowlany lub odpady budowlane. 

Porady bezpieczeństwa: 
Tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności zawiera wapno i dlatego zasadowo reaguje z wilgocią. 
Oznaczenie zagrożenia: Xi drażniący. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać 
pyłu. W razie kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać oczy wodą. W razie kontaktu ze skórą 
natychmiast umyć dużą ilością wody. Podczas pracy nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz 
okulary ochronne / ochronę twarzy. W przypadku połknięcia zasięgnąć porady lekarza oraz pokazać 
etykietę lub opakowanie. Bezwzględnie przestrzegać karty charakterystyki WE. 

Wskazówka: 
Wszystkie nasze produkty są poddawane własnemu i zewnętrznemu nadzorowi we własnym 
laboratorium. Powyższe informacje stanowią poradę i bazują na naszym aktualnym stanie wiedzy. 
Musimy jednak wykluczyć wiążący charakter poszczególnych zaleceń, ponieważ stosowanie i metody 
przeróbki nie leżą w gestii naszych wpływów, a różne właściwości podłoży wymagają odpowiedniego 
doboru materiałów przy uwzględnieniu wymagań specjalistycznych i doświadczeń rzemieślniczych. 
Należy zawsze przestrzegać obowiązujących norm, atestów i dyrektyw. Nasz dział porad 
specjalistycznych chętnie odpowie na wszystkie pytania techniczne. 
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