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Obszary stosowania 

 po dodaniu piasku w propor-
cjach 1 : 4 uzyskujemy jedno 
lub wielowarstwową zaprawę 
podkładową do ręcznego tyn-
kowania  

 do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz  

 odporna na warunki atmosfe-
ryczne  

 hydrauliczne wiązanie, dobra 
obrabialność 

 wysoka dyfuzyjność 
 

Właściwości produktu 

Sucha mieszanina składa się z 
nieorganicznych spoiw (wapna 
hydratyzowanego i naturalnych 
pucolan).  
Po dodaniu kruszywa (piasku) 
frakcja 0 – 4 mm, ewentualnie 0 – 
8 mm, spełniających normę PN- 
EN 13139 oraz wody, uzyskujemy 
zaprawę do tynkowania.  
 
Zastosowanie: jako zwykła za-
prawa tynkarska CS  
Spoiwo 
wap.  

Piasek  Woda 
litry  

1 część 
(worek 
25 kg)  

4 części 
(100 kg)  

ok. 10  

Ilość wody jest uzależniona od 
wilgotności piasku i wymaganej 
konsystencji zaprawy. 
 

Podłoże 

 Podłoże musi być suche, czy-
ste, nośne, wolne od pyłów i 
substancji zmniejszających 
przyczepność i wykwitów sol-
nych. Nie może być zmrożone i 
hydrofobowe, 

 Dla podłoży kamiennych i mie-
szanych zaleca się wykonanie 
obrzutki wapiennej, np. zapra-
wą Kalkspritz nr 11420089. W 
przypadku podłoży silnie chłon-
nych i wysokich temperatur, na-
leży je mocno nawilżać, by nie 
dochodziło do szybkiego ode-
ssania wody zarobowej przez 
mur i odparowania.  

Sposób stosowania 

 Do przygotowania zaprawy 
należy używać zwykłej wody 
pitnej lub wody zgodnej z  EN 
1008.  

 Proporcje objętościowe do ob-
róbki na budowie: 1 łopata spo-

iwa na 3 łopaty piasku (orienta-
cyjnie)  

 Można mieszać we wszystkich 
typach betoniarek. 

 Temperatura stosowania: +5°C 
do +25°C  

 Tylko do ręcznego stosowania, 
jako tynk podkładowy na ściany 
i stropy  

 Grubość jednej warstwy tynku 
10 – 25 mm  

 Czas dojrzewania tynku przed 
kolejnym nanoszeniem na po-
wierzchnię wynosi 1 mm grubo-
ści = 1 dzień  

 Mieszaninę urabia się w zwykłej 
betoniarce lub mieszadłem 
elektrycznym.  

 

Zapewnienie jakości 

Jakość jest w trybie ciągłym moni-
torowana w laboratoriach zakładu. 

 

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 11420099 

Reinkalk K 
Specjalna sucha mieszanka spoiw; wapna i naturalnych 
pucolan przeznaczona do przygotowania zapraw budowla-
nych. 

Przy dawkowaniu składników do zaprawy tynkarskiej:  

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 1,5 N/mm²  

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,18 N/mm²  

Mrozoodporność: 10 cykli 

Informacje ogólne:  

Gęstość nasypowa suchej mieszanki: 1,1 kg/dm³  

Czas przydatności do użycia po wymieszaniu z wodą: ok. 2 godzin  

Temperatura stosowania: + 5°C do + 25°C 

Dane techniczne produktu 
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Narzędzia, czyszczenie  

Mieszalnik z ruchem przeciwbież-
nym lub zwykły, kielnia murarska, 
paca do zacierania ze stali nie-
rdzewnej, paca drewniana. Czy-
ścić na świeżo wodą. 
  

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Worki papierowe 25 kg.  
Zużycie:  
Po wymieszaniu jednego worka 25 
kg suchej mieszaniny z zalecaną 
ilością piasku i wody powstanie ok 
80 litrów świeżej zaprawy do tyn-
kowania, co przy grubości tynku 20 
mm, wystarczy na ok 4 m² tynku. 
Składowanie:  
W zamkniętych, oryginalnych opa-
kowaniach, w miejscu suchym 
(chronić przed działaniem wody i 
wysokiej wilgotności względnej 
powietrza, najwyżej 75%) i chłod-
nym, ale chronionym przed mro-
zem, produkt można przechowy-
wać ok. 6 miesięcy od wskazanej 
na opakowaniu daty produkcji. 
 

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. 
 
Zaprawa po wymieszaniu z wodą 
tworzy mieszaninę alkaliczną. 
Podczas pracy nie wolno jeść i 
palić. Należy stosować odpowied-
nią odzież. W przypadku kontaktu 
z oczami, należy je wypłukać 
strumieniem czystej wody i na-
tychmiast skonsultować się z oku-
listą. Jeżeli pojawią się problemy 
zdrowotne lub w przypadku wąt-
pliwości, zawsze należy skontak-

tować się z lekarzem, któremu 
należy przedłożyć do zapoznania 
się opakowanie lub etykietę pro-
duktu 
 
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 ilo-
ścią wody, w razie zanieczyszcze-
nia skóry zmyć dużą ilością wody i 
mydła. W razie wystąpienie dole-
gliwości zdrowotnych lub w przy-
padku wątpliwości skonsultować 
się z lekarzem i pokazać opako-
wanie lub etykietę.  
Identyfikacja zagrożeń  
Zawiera: wodorotlenek wapniowy  
H315 Działa drażniąco na skórę  
H318 Powoduje poważne uszko-
dzenie oczu.  
H335 Może powodować podraż-
nienie dróg oddechowych.  
Warunki bezpiecznego stosowania  
P102 Chronić przed dziećmi  
P280 Stosować rękawice ochron-
ne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy.  
P305+P351+P338 W PRZYPAD-
KU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontakto-
we, jeżeli są i można je łatwo usu-
nąć. Nadal płukać. 
P310 Natychmiast skontaktować 
się z OŚRODKIEM ZA-
TRUĆ/lekarzem/…  
P302+P352 W PRZYPADKU 
KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć 
dużą ilością wody/…  
P333+P313 W przypadku wystą-
pienia podrażnienia skóry lub wy-
sypki: Zasięgnąć porady/zgłosić 
się pod opiekę lekarza.  
P261 Unikać wdychania py-

łu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej 
cieczy.  
P304+P340 W PRZYPADKU DO-
STANIA SIĘ DO DRÓG ODDE-
CHOWYCH: wyprowadzić lub wy-
nieść poszkodowanego na świeże 
powietrze i zapewnić mu warunki 
do swobodnego oddychania.  
P501 Zawartość/pojemnik usuwać 
do zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

 
Remmers CZ, s.r.o.  

Kolovratská 1445 251 01 
Říčany u Prahy 

Reinkalk-K POV-14-CZ-
11420099 

 

EN 998 – 1 
Zwykła zaprawa do tynkowa-

nia na zewnątrz (GP) 
Reinkalk K 

Specjalna mieszanina spoiw do 
tynków wewnętrznych i ze-

wnętrznych 
GP (CS I). 

Reakcja na ogień  Klasa A 1  

Przyczepność  ≥ 0,1 N/mm² - 
FP:B  

Przepuszczalność 
pary wodnej  

μ ≤ 18  

Przewodnictwo 
cieplne (λ10,dry) ; 
P=P50%)  

0,82 (W/(m.K))  

Trwałość  Współczynnik 
mrozoodporności 
0,75  

dla 5 cykli (zamra-
żanie/ rozmraża-
nie)  

Wytrzymałość na 
ściskanie (CSII) 
po 28 dniach  

≥ 1,5 N/mm²  

 

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. 

 


