Tynk mineralny wierzchni – bia∏y
Tynk mineralny wierzchni do stosowania
na zaprawie klejowo-zbrojeniowej
AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel/
zaprawie klejowo-zbrojeniowej bia∏ej

Tynk mineralny wierzchni – bia∏y AQUAPANEL® Mineralischer Oberputz
– weiss jest tynkiem szlachetnym o uziarnieniu 2 mm do nanoszenia
na podk∏ad tynkowy z zaprawy klejowo-zbrojeniowej AQUAPANEL®
Klebe- und Armiermörtel/ zaprawy klejowo-zbrojeniowej bia∏ej
AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel – weiss w strukturze zmywanej.
Za pomocà ró˝nych narz´dzi i sposobów obróbki mo˝na wykonaç w tym
materiale dowolne, bezkierunkowe struktury wysokojakoÊciowych powierzchni
tynkowych na elementach zewn´trznych.

Tynk mineralny wierzchni – bia∏y

Przygotowanie pod∏o˝a
Prosz´ zakryç wra˝liwe na zabrudzenie elementy budynku, jak
na przyk∏ad okna i parapety okienne i ochroniç je przed wilgocià.
Prosz´ ponadto os∏oniç powierzchnie robocze, które sà wystawione
na wp∏ywy warunków atmosferycznych i na wody opadowe.
W razie bezpoÊredniego nas∏onecznienia i bardzo wysokich
temperatur prosz´ zakryç rusztowanie siatkami, dopóki tynk nie
wyschnie, albo poczekaç z wykonaniem robót na lepsze warunki
pogodowe.
Prosz´ usunàç z pod∏o˝a py∏, brud lub inne czàstki pogarszajàce
przyczepnoÊç tynku. Nast´pnie prosz´ po odczekaniu
odpowiedniego czasu nanieÊç wa∏kiem/ p´dzlem na stwardnia∏à
zapraw´ klejowo-zbrojeniowà AQUAPANEL® Klebe- und
Armiermörtel/ zapraw´ klejowo-zbrojeniowà bia∏à AQUAPANEL®
Klebe- und Armiermörtel – weiss Êrodek gruntujàcy na zewnàtrz
AQUAPANEL® Grundierung – aussen bez rozcieƒczania.
Przed naniesieniem tynku mineralnego wierzchniego bia∏ego
AQUAPANEL® Mineralischer Oberputz – weiss prosz´ pozostawiç
Êrodek gruntujàcy na zewnàtrz AQUAPANEL® Grundierung –
aussen na co najmniej 24 godziny do przeschni´cia.
Mieszanie
Przy przerobie r´cznym prosz´ zmieszaç bez grudek zawartoÊç
worka 30 kg z 7,5 litra wody. Mieszanin´ prosz´ pozostawiç
do dojrzenia na 15 minut, a potem przemieszaç jà ponownie.
Prosz´ zmieszaç zawsze tyle zaprawy tynkarskiej, ile potrzeba na
zamkni´tà powierzchni´ tynku.
Przy przerobie maszynowym prosz´ za pomocà pompy D4-3 dodaç
przy uruchamianiu ok. 200 litrów wody. Prosz´ ustawiç p∏ynnà,
nie za rzadkà konsystencj´ zaprawy i nasmarowaç wst´pnie w´˝e
klejem.
Zarabiaç suchà zapraw´ tylko czystà wodà, nie dodawaç substancji
obcych.

Przerób
Zastosowania r´czne:
Prosz´ nanosiç wymieszany tynk mineralny wierzchni bia∏y
AQUAPANEL® Mineralischer Oberputz – weiss kielnià do g∏adzenia
lub pacà metalowà i zatrzeç go na gruboÊç ziarna (2 mm).
Na powierzchni prosz´ natychmiast wykonaç przy u˝yciu narz´dzia
z PCW lub stali szlachetnej po˝àdanà struktur´. Prosz´ pracowaç
w uk∏adzie mokre-na-mokre. Wymieszanà zapraw´ tynkarskà nale˝y
zu˝yç w ciàgu 2 godzin. Zatartych powierzchni nie nale˝y ju˝
docieraç!
Przerób maszynowy:
Prosz´ nanieÊç natryskiem tynk mineralny wierzchni bia∏y
AQUAPANEL® Mineralischer Oberputz – weiss i zatrzeç go
na gruboÊç ziarna (2 mm). Na powierzchni prosz´ natychmiast
wykonaç przy u˝yciu narz´dzia z PCW lub stali szlachetnej
po˝àdanà struktur´. Prosz´ pracowaç w uk∏adzie mokre-na-mokre.
Wymieszanà zapraw´ tynkarskà nale˝y zu˝yç w ciàgu 2 godzin.
Zatartych powierzchni nie nale˝y ju˝ docieraç!

Maszyny/ Wyposa˝enie:
Do przerobu maszynowego prosz´ u˝ywaç tynkownic, na przyk∏ad
tynkownicy Knauf PFT G4/G5 lub sprz´tu równowa˝nego.
P∏aszcz podajnika Êlimakowego: D4-3, po∏owa wydajnoÊci
Podajnik Êlimakowy: D4-3 – super
W´˝e do zaprawy: 25 mm
Odleg∏oÊç podawania wilgotnej zaprawy: do 30 m
Sprz´t dodatkowy: mieszarka Rotoquirl zalecana!
Zarówno przy przerobie r´cznym, jak i maszynowym, prosz´
zarabiaç suchà zapraw´ czystà wodà, aby nie zanieczyszczaç
mieszaniny. Natychmiast po u˝yciu prosz´ oczyÊciç wodà wszystkie
narz´dzia i maszyny.

Wskazówki szczególne
Aby zapobiec ró˝nicom odcieni powsta∏ym wskutek wp∏ywów
atmosferycznych lub w zwiàzku z przerobem, powinno si´
wykonywaç tynkowanie ∏àczàcych si´ powierzchni zawsze bez
przerw, od kraw´dzi do kraw´dzi.
Na skutek wahaƒ konsystencji, wp∏ywów atmosferycznych lub
warunków schni´cia na powierzchni tynków mogà wystàpiç odchy∏ki
odcienia i ró˝nice w stopniu po∏ysku. Z tego wzgl´du zaleca si´
wykonanie na powierzchniach szczególnie eksponowanych albo
na tynkach barwnych malowania

W∏aÊciwoÊci
• Materia∏ budowlany klasy A
• Po∏yskliwa biel z mo˝liwoÊcià barwienia (prosz´ pytaç o próbnik
barw dla tynków wierzchnich AQUAPANEL®)
• WielkoÊç ziarna 2 mm
• Do wn´trz i na zewnàtrz
• Zaprawa grupy P II / klasa wytrzyma∏oÊci CS II wed∏ug DIN V
18550 / DIN EN 998-1
• Zaprawa fabryczna sucha, wiàzanie wapienno-cementowe
• Niewielka zawartoÊç chromianów
• Ulepszona
• Dobra przyczepnoÊç
• Hydrofobowa
• Paroprzepuszczalna
• Odporna na wp∏ywy atmosferyczne
• ¸atwo strukturowalna
• D∏ugi czas otwarcia pojemnika
• Do przerobu r´cznego lub maszynowego
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Dane techniczne
Tynk mineralny wierzchni AQUAPANEL® Mineralischer Oberputz nale˝y do zapraw grupy P II zgodnie z DIN 18550, do zastosowaƒ
we wn´trzach i na zewnàtrz (CS II) zgodnie z EN 998 - 1.
G´stoÊç obj´toÊciowa:
Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie przy zginaniu:
Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie:
Modu∏ E (dyn.):
Wspó∏czynnik oporu dyfuzji pary wodnej _:
PrzewodnoÊç cieplna _10dry:
0,54 W/(m_K), przy P=90 % Kapilarne wch∏anianie wody %:

1,4 kg/dm_
1,5 N/mm_
3,1 N/mm_
2800 N/mm_
7
0,47 W/(m_K), przy P=50 %
W2

Zu˝ycie materia∏u
• 3,0 kg/m2 (wielkoÊç ziarna 2mm)
• 10 m2 z jednego worka

Czas przerobu
Przerób ok. 12 minut na 1 m2

Temperatura/ klimat roboczy
Nie stosowaç w temperaturach powietrza i/lub Êciany poni˝ej
+5°C. Âwie˝y tynk chroniç przed mrozem i szybkim wyschni´ciem.
Âwie˝o otynkowane powierzchnie chroniç przed wp∏ywem warunków
atmosferycznych.
Dost´pne opakowania i sk∏adowanie
• Worki po 30 kg
• Mo˝na sk∏adowaç przez 9 miesi´cy w miejscu ch∏odnym, ale
bez mrozu (+5°C do +25°C)
Nr kat./Item code: 100286

Knauf USG Systems GmbH & Co. KG
Zur Helle 11
58638 Iserlohn
Niemcy
www.aquapanel.com

AQUAPANEL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Knauf USG Systems
GmbH & Co. KG
Knauf USG Systems GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo dokonywania bez
uprzedniej zapowiedzi i bez przejmowania za to odpowiedzialnoÊci cywilnej
zmian danych technicznych lub wyglàdu produktu oraz dostarczania produktów
ró˝niàcych si´ od opisanych i zilustrowanych. Wszystkie ci´˝ary i wymiary sà
wartoÊciami znamionowymi.
© 2007 GB 07/07

