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Obszary stosowania 

 stosowana jako podkład ob-
rzutka, zapewniająca dobrą 
przyczepność nakładanych 
później warstw tynku wapien-
nego  

 zawiera spoiwo wapienne 
i pucolanę 

 do zastosowania wewnątrz 
i na zewnątrz 

 przeznaczona przede wszyst-
kim do stosowania w obiektach 
zabytkowych 

 do aplikacji ręcznej 
Właściwości produktu 

Mieszanka suchej zaprawy składa 
się z nieorganicznych spoiw, kru-
szyw o ziarnistości 0 do 4 mm oraz 
dodatków chemicznych, poprawia-
jących właściwości mieszanki oraz 
stosowanie. 

 doskonała przyczepność 
 dobre właściwości dyfuzyjne  
 wiąże hydraulicznie 
 łatwa aplikacja 
 zawiera spoiwo wapienne 

i pucolanę 
Podłoże 

Podłoże musi być suche, czyste, 
wolne od pyłu i chłonne. 
Sposób stosowania 

Można mieszać w dowolnym typie 
klasycznego mieszalnika lub w ty-
powej mieszarce obrotowej, albo 

ręcznie za pomocą mieszadła 
elektrycznego. Materiał nakłada 
się zarówno za pomocą kielni mu-
rarskiej i /lub za pomocą młynka 
do natrysku. Natryskowy tynk wa-
pienny służy, jako warstwa obrzut-
ki pod tynki wapienne. Nakłada się 
brodawkowo (ok. 60% pokrycia), 
a mieszanka ma mieć konsysten-
cję pasty. Nie może być zbyt rzad-
ka, aby nie spływała i nie tworzyła 
szklistej powierzchni. Przed nało-
żeniem następnej warstwy zacho-
wać, co najmniej 3-dniową przerwę 
technologiczną. 
Wskazówki 

Do mieszania stosować wodę pit-
ną lub wodę zgodną z EN 1008. 
Dodawanie jakichkolwiek materia-
łów do gotowej mieszanki jest nie-
dozwolone. 
 
 

Narzędzia, czyszczenie 

Mieszalnik zwykły lub podający 
i mieszadło elektryczne. Do aplika-
cji użyć młynka do natrysku albo 
kielni murarskiej. Czyścić na świe-
żo wodą. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Worki papierowe 30 kg. 
Zużycie: 
Po dodaniu do 30 kg opakowania  
5,5 litra wody powstaje około 19 li-
trów świeżej zaprawy. Ta ilość, 
przy założeniu równomiernego po-
krycia ok. 60% powierzchni, wy-
starczy na około 7m². 
Składowanie: 
Przemysłowo produkowaną mie-
szankę suchej zaprawy należy 
podczas przechowywania chronić 
przed wodą i wysoką wilgotnością 
(najwyżej 75%).  W takich warun-

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 11420089 

Kalkspritz 
Mieszanka zaprawy na bazie spoiwa wapiennego i natural-
nych pucolan. Wykonana zgodnie z PN-EN 998-1: 2012. 
Spełnia wymagania dla zwykłej zaprawy do sporządzania 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych, kategoria CS III. Za-
lecana do stosowania w obiektach zabytkowych. 

Dane techniczne produktu 

Dane techniczne w momencie dostawy 
Uziarnienie mieszanki: 0 - 4 mm 
Ilość wody zarobowej na  
opakowanie 30 kg 5,5 l 
Czas obróbki ok. 2 godziny 
(zależnie od grubości warstwy): 
Wytrzymałość na ściskanie:  
klasa CS III ≥ 4N/mm² 
Ciężar objętościowy  
świeżej zaprawy 1,6 - 1,8 kg/dm³ 
Temperatura stosowania: +5°C do  + 25°C 
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kach produkt można przechowy-
wać ok. 6 miesięcy od wskazanej 
na opakowaniu daty produkcji. 
 
Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska 

Zaprawa wymieszana z wodą ma 
odczyn alkaliczny. Podczas pracy 
nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu, 
nosić odpowiednie ubranie 
ochronne.  
 
Pierwsza pomoc: 
W razie zanieczyszczenia oczu płukać 
przez 10-15 min dużą ilością wody, 
w razie zanieczyszczenia skóry zmyć 
dużą ilością wody i mydła. W razie wy-
stąpienie dolegliwości zdrowotnych lub 
w przypadku wątpliwości skonsultować 
się z lekarzem i pokazać opakowanie 
lub etykietę.  
 
Identyfikacja zagrożeń 
Xi - drażniący 
 
R37/38  Drażni drogi oddechowe 
i skórę 
R 41 Ryzyko poważnego uszko-
dzenia oczu 
 
Warunki bezpiecznego stoso-
wania 
S2: Chronić przed dziećmi 
S22: Nie wdychać pyłu 
S25: Unikać zanieczyszczenia 
oczu 
S 26: W razie zanieczyszczenia 
oczu dokładnie spłukać wodą 
i skonsultować się z lekarzem.  
S37/39: Podczas pracy nosić od-
powiednie rękawice ochronne 
i okulary ochronne lub ochronę 
twarzy.  
S46: W razie połknięcia natych-
miast skonsultować się z lekarzem 
i pokazać opakowanie lub etykietę. 
 
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. 
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rok produkcji  - patrz nr szarży 
 

EN 998-1 
Kalkspritz 

Zwykła zaprawa tynkarska do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz GP (CS III) 

 
Reakcja na ogień A1 

Przyczepność ≥ 0,2 N/mm², 
FP:B 

Nasiąkliwość W0 

Przepuszczalność pary wodnej nd 

Zdolność przewodzenia ciepła n.d. 

Odporność zależnie od sposobu za-
stosowania zaprawy 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. 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 pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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