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Tynk gliniany maszynowy 06

Skład:

Mieszanka kruszyw o uziarnieniu do 0,6 mm, kaolin, glina, włókna celulozy, metyloceluloza <0,5%

Zastosowanie:

Zaprawa tynkarska do aplikacji maszynowej w jednej lub wielu warstwach, do wnętrz budynków nowych oraz remontowanych.

Przeznaczona do stosowania we wszystkich typach pomieszczeń w budynkach jedno- i wielorodzinnych oraz użyteczności

publicznej.

Opakowanie:

Worek papierowy 25 kg, opakowanie zbiorcze - paleta 1 000 kg (40 worków)

Zużycie:

15,00 kg/m2 przy grubości warstwy 10 mm

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu bez ograniczeń czasowych, chronić przed wilgocią.

Podłoże:

Cegła, pustak ceramiczny, beton komórkowy, cegła silikatowa, bloczek keramzytowy, beton, prefabrykowane elementy

żelbetowe

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, chłonne, suche, odpylone, nieprzemrożone, pozbawione luźnych elementów. Elementy stalowe

powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie. Na większości podłoży przed tynkowaniem wykonać obrzutkę cementową.

Aplikacja:

Tynk gliniany maszynowy można nakładać przy użyciu wszystkich typów agregatów tynkarskich dostępnych na rynku (mogą to

być zarówno agregaty do tynków gipsowych jak Kaleta 5s, PFT G4 itp. jak i typowe pompy do zapraw jak Kaleta 150,

Putzmeister S5 EVTM itp.
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Obróbka tynku:

Tynk gliniany maszynowy należy nakładać w w warstwach o 2-3 mm grubszych niż docelowa grubość tynku. Możliwe jest

dokładanie kolejnych warstw tynku czy wprowadzania korekt bez obawy o brak przyczepności pomiędzy warstwami. Po

aplikacji ściągnąć tynk łatą typu H  w celu wyrównania oraz wstępnego wyprowadzenia powierzchni. Następnie pozostawić

tynk do wyschnięcia. W przypadku tynku glinianego maszynowego 06 nie ma wiązania chemicznego, tynk wysycha poprzez

odparowanie wody zarobowej. Z tego względu proces schnięcia a tym samym czas, po którym tynk nadaje się do obróbki jest

różny w zależności od podłoża, grubości warstwy, wilgotności oraz temperatury w pomieszczeniu. Dlatego ze względów

czasowych oraz logistycznych korzystniej jest pozostawić tynk do całkowitego wyschnięcia i dopiero przystąpić do obróbki. Tynk

po stwardnieniu zwilża się wodą (za pomocą opryskiwacza lub węża ogrodowego z końcówką zraszającą) i drapie łatą H

(skrobakiem do tynków) lub łatą trapezową w celu usunięcia nadmiaru tynku oraz wyrównania powierzchni. Należy przy tym

kontrolować odchylania od pionu, kąty oraz liniowość ścian. Ewentualne ubytki uzupełnić tynkiem, pozostawić do wyschnięcia i

ponownie wydrapać. Następnie ponownie zwilżyć powierzchnię tynku i zacierać zacieraczką mechaniczną lub ręczną do

uzyskania jednorodnej, gładkiej powierzchni. Używać do zacierania gąbki pomarańczowej, porowatej. 

Po obróbce pozostawić tynk do wyschnięcia. Po wyschnięciu tynku można przystąpić do wykonania warstw wykończeniowych

takich jak malowanie farbami czy aplikacja tynków dekoracyjnych.

Uwagi:

Maksymalna, zalecana grubość warstwy tynku to 25 mm.

Podczas schnięcia tynku można wietrzyć pomieszczenia.

Do wykończenia powierzchni tynku glinianego maszynowego 06 nie stosować farb czy tynków ograniczających przepuszczalność

pary wodnej.
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