
Strona 1 z 3 

 
1077 IT 11.06 

          Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl           Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 

Właściwości produktu 

Tynk kompresowy Remmers  
Kompressenputz jest fabrycznie 
wymieszaną, suchą zaprawą mine-
ralną, która po zmieszaniu z wodą 
jest gotowa do stosowania i wiąże 
hydraulicznie. Nadaje się zarówno 
do stosowania ręcznego jak i za 
pomocą powszechnie używanych 
maszyn tynkarskich, np. agrega-
tów pompująco-mieszających  
z dodatkową mieszarką (patrz 
informacja firmy Remmers "Ma-
szynowe nakładanie tynków").  
Zaprawa tynkarska jest plastyczna, 
łatwa do stosowania, stabilna  
w stanie świeżym i wydajna. Przy 
prawidłowym, fachowym stosowa-
niu może być nakładana w poje-
dynczych warstwach o grubości od 
10 do 30 mm. Stwardniały tynk 
Remmers Kompressenputz stano-
wi porowatą warstwę "ofiarną"  
o wysokiej zawartości porów ak-
tywnych kapilarnie i dodatkowej 
zawartości porów powietrznych 
mogących przyjmować szkodliwe 
sole. Dzięki temu zachodzi szybki 
pobór rozpuszczonych soli z pod-
łoża w całą warstwę tynku bez 
natychmiastowego niszczenia 
tynku. Ma to miejsce pod warun-
kiem, że transport wilgoci odbywa 
się od wewnątrz (podłoże tynku) 
na zewnątrz (zewnętrzna po-
wierzchnia tynku). 
Wykwity na powierzchni świadczą 
o prawidłowym funkcjonowaniu. 

Jednocześnie ma miejsce sku-
teczne osuszenie muru wynikające 
z transportu kapilarnego i dyfuzji. 
Remmers Kompressenputz cechu-
je się korzystną odkształcalnością  
i niskim ciężarem powierzchnio-
wym. Jest odporny na wodę, czyn-
niki atmosferyczne i mróz. 
Tynk kompresowy Remmers  
Kompressenputz jest czasowym 
zabiegiem stanowiącym element 
systemu tynków renowacyjnych 
Remmers. Warstwa "ofiarna" tynku 
Remmers Kompressenputz służy 
do znaczącego obniżenia za-
wartości soli w murze przed zasto-
sowaniem tynku renowacyjnego. 
Dzięki temu zostaje przeniesiona 
krystalizacja w obszarze granicz-
nym mur/tynk renowacyjny; 
zmniejszane są uszkodzenia muru. 
Remmers Kompressenputz nadaje 

się zwłaszcza do stosowania jako 
tynk "ofiarny" względnie warstwa 
buforowa (np. pod tynkami wyko-
nanymi według historycznych re-
ceptur) w starych budynkach, bu-
dowlach historycznych i zabytkach, 
wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki 
niskiemu ciężarowi powierzchnio-
wemu i korzystnej odkształcalności 
tynk Remmers Kompressenputz 
można stosować także na podło-
żach o niskiej wytrzymałości i nie-
wielkiej nośności (badania wstęp-
ne, powierzchnia próbna). 
Remmers Kompressenputz nadaje 
się do stosowania na wszystkich 
mineralnych, nadających się pod 
tynk mate-riałach i podłożach, jak 
np. mur z naturalnych i znorma-
lizowanych materiałów budowla-
nych wg DIN 1053, np. cegły mu-
rowej, cegły wapienno-piaskowej. 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 1077 

Kompressenputz 
Tynk kompresowy. Tynk magazynujący sole nada-
jący się na podłoża gipsowe/tynk "ofiarny" maga-
zynujący sole 
Fabrycznie wymieszana sucha zaprawa z mineralnym spo-
iwem odpornym na siarczany wg DIN 1164 oraz DIN 1060  
i naturalnymi, mineralnymi kruszywami wg DIN 4226. 

Dane techniczne produktu

Gęstość nasypowa: ok. 0,700 kg/dm3 
Kolor: szary 
Nadzór jakościowy: laboratoryjny, stały nadzór  

nad składem i jakością 
Spełniane wymagania: 
- DIN 18550 część 2 i 4, grupa zapraw tynkarskich P II 
- wytrzymałość na ściskanie ok. 2,5 N/mm2 (CS II DIN EN 998-1) 
- nasiąkliwość kapilarna (powierzchniowa), W24 ok. 7,0 kg/m2 
- głębokość wnikania wody h > 10 mm po 24 h 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ < 12 
- całkowita porowatość ~ 60% obj. 
- dynamiczny moduł Young'a Edyn ok. 2000 N/mm2 
- niepalny materiał budowlany wg DIN 4102, klasa materiału  

budowlanego A 1 
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Podłoże  

Podłoże pod tynk musi być nośne  
i wolne od substancji osłabiających 
przyczepność tynku (np. środki 
antyadhezyjne, luźne i piaszczące 
fragmenty, pył, wykwity, zabrudze-
nia). Podłoże pod tynk może być 
suche lub wilgotne (maks. 6% 
wag.), nie może jednak wykazy-
wać naporu wilgoci. Przed wilgocią 
podciąganą kapilarnie należy za-
bezpieczyć się stosując system 
Remmers Kiesol. Stare i zniszczo-
ne tynki, warstwy farby i inne po-
włoki należy starannie usunąć. 
Przyczepność na umiarkowanie 
ale równomiernie chłonących pod-
łożach można poprawić np. przez 
wstępne zwilżenie. W każdym 
przypadku należy usunąć stary 
tynk do wysokości co najmniej 80 
cm powyżej strefy zniszczeń i wy-
dłutować spoiny na głębokość 2 
cm. Na słabo chłonących podło-
żach należy nałożyć brodawkowa-
to (siatkowo) obrzutkę Remmers 
Vorspritzmörtel. Podłoża mocno 
chłonące należy dokładnie wstęp-
nie zmoczyć. Obrzutka powinna 
twardnieć przez co najmniej 24-48 
godzin. 
 
Sposób stosowania  

Wlać najpierw ok. 8,5 l wody do 
czystego pojemnika na zaprawę, 
wsypać 16 kg Remmers Kompres-
senputz i intensywnie wymieszać 
za pomocą mieszarki/mieszadła 
śrubowego przez ok. 2-4 min., aż 
do uzyskania właściwej, jednorod-
nej konsystencji.  
Czas przydatności do stosowa-
nia po wymieszaniu:  
Ok. 1 h - zależnie od warunków 
otoczenia.  
Przy stosowaniu agregatów tyn-
karskich należy ustawić odpowied-
nią ilość podawanej wody aby 
uzyskać odpowiednią konsysten-
cję. 
Uwagi: 
Aby zapobiec zatkaniu, przed uru-
chomieniem agregatu tynkarskie-
go, należy wypełnić wąż np. szla-
mem wapiennym. W razie przesto-
jów należy przewidzieć dodatkowe 
czyszczenie. Po ewentualnie nie-
zbędnym przygotowaniu podłoża, 
rozciąga się zaprawę w jednej 
warstwie ręcznie, przy warstwach 
o grubości powyżej 15 mm narzu-

ca, względnie nakłada za pomocą 
agregatu tynkarskiego, w każdym 
przypadku minimalna grubość 
warstwy wynosi 10 mm a maksy-
malna 30 mm; w przypadku podło-
ży o wysokiej zawartości soli wy-
maga się aby minimalna grubość 
warstwy wynosiła 20 mm. Tynk  
o grubości ponad 30 mm należy 
wykonywać dwuwarstwowo, przy 
czym pierwszą warstwę należy 
zgrubnie ściągnąć łatą i nadać jej 
szorstkość, np. kratowym zdziera-
kiem, w celu zapewnienia dobrej 
przyczepności drugiej warstwy. 
Nakładanie drugiej warstwy nastę-
puje po wystarczającym stward-
nieniu pierwszej warstwy, naj-
wcześniej na drugi dzień.  
W przypadku bardzo nierównego  
i spękanego podłoża powstają 
znaczne różnice w grubości tynku. 
Nierównomierne twardnienie i wy-
sychanie może spowodować na-
prężenia, które mogą prowadzić do 
powstania rys i pustek. Dlatego 
drugą warstwę tynku nakłada się  
w warstwie o mniej więcej jednoli-
tej grubości dopiero po wystarcza-
jącym stwardnieniu i wyschnięciu 
pierwszej warstwy, tzn. po odcze-
kaniu co najmniej 1 dnia na każdy 
mm grubości warstwy.  
Świeżo nałożony tynk kompresowy 
ściąga się natychmiast zwilżoną 
łatą aluminiową. Po zmatowieniu 
powierzchni następuje ostrożna 
obróbka powierzchni pacą z okła-
dziną z miękkiej gąbki, po później-
szym stężeniu wykończa się po-
wierzchnię tą samą pacą gąbkową. 
Jeżeli trzeba osiągnąć gładką po-
wierzchnię, po wystarczającym 
wyschnięciu - najwcześniej po 14 
dniach - na stwardniały tynk kom-
presowy nakłada się powłokę  
z tynku drobnoziarnistego  
Remmers Feinputz.  
 
Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wody lub 
świeżej zaprawy. Nie stosować 
przy temperaturach poniżej +5°C.  
Podane wskazówki czasowe od-
noszą się do normalnego zakresu 
temperatury + 20°C przy wilgotno-
ści względnej powietrza ok. 65%. 
Niższe temperatury wydłużają, 
wyższe skracają czas przydatności 
do stosowania i czas twardnienia. 

Tynk Remmers Kompressenputz 
należy chronić przed zbyt szybkim 
odparowaniem wody, szczególnie 
przed nasłonecznieniem i wiatrem, 
wewnątrz chronić przed przecią-
gami i zbytnim ogrzewaniem, gdy 
jest to konieczne zwilżać wodą. 
Zewnętrzna powierzchnia tynku 
nie powinna być zarysowana. Rysy 
włoskowate/skurczowe, w ograni-
czonym rozmiarze, nie mają zna-
czenia i nie uznawane są za wady, 
ponieważ nie wpływają one ujem-
nie na techniczną wartość tynku 
(DIN 18550). Podczas wykonywa-
nia prac tynkarskich należy prze-
strzegać zasadniczo normy DIN 
18550. Nie stosować na płytach 
lub tynkach gipsowych. W przy-
padku obiektów zabytkowych zale-
ca się wykonanie powierzchni 
próbnej; odnosi się to także do 
przypadku gdy do murowania za-
stosowano zaprawę gipsową. 
 
Narzędzia, czyszczenie  

Agregaty tynkarskie z mieszarka-
mi, np. P.F.T. G4 z mieszarką 
Rotoquirl 1, Putzknecht S 48  
classic lub S 58 z mieszarką, mie-
szarka przeciwbieżna, paca stalo-
wa, aluminiowa łata do ściągania 
tynku, grzebień do tynku, szczotka, 
kratowy zdzierak, deska nabijana 
gwoździami, paca gąbkowa, kiel-
nia. 
Czyszczenie narzędzi: czyścić na 
świeżo wodą. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 16 kg 
 
Zużycie: 
Przy grubości tynku 10 mm ok.  
6 kg suchej zaprawy na m2, przy 
grubości tynku 20 mm ok. 12 kg  
na m2. 
 
Składowanie: 
Na drewnianych rusztach, w miej-
scu suchym i chronionym przed 
wilgocią, w zamkniętych opakowa-
niach ok. 6 miesięcy. 
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Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Norma europejska EN 998-1 

Opis produktu Zaprawa tynkarska lekka do 
zastosowań wewnętrznych  
i zewnętrznych 

Wytrzymałość na ściskanie  
(kategoria) 

CS 2 

Gęstość objętościowa  
po wyschnięciu  

ok. 0,8 kg/dm3 

Nasiąkliwość kapilarna ok. 7 kg/m2 

Zawartość rozpuszczalnych  
chlorków 

< 0,01 % wag. 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


