TURBO-W
System ociepleń na bazie wełny mineralnej i tynku mineralnego

Charakterystyka
System TURBO-W to tradycyjny system ociepleń z
tynkiem mineralnym. W jego skład wchodzi:
zaprawa
do
przyklejania
wełny
mineralnej
LEPSTYR-W 230, zaprawa do zatapiania siatki
STYRLEP-W 240 (lub STYRLEP-B 225), siatka z
włókna szklanego 145g AKE, podkład tynkarski
TYNKOLIT-T 330, masa tynkarska POZTYNK-SZ
061/062 oraz farba elewacyjna SILKIKONOWA 003,
SILIKATOWA 003, SISI 004(silikatowo-silikonowa),
EGALIZACYJNA 005, NANOTECH 006.
Przeznaczenie
System
TURBO-W
przeznaczony
jest
do
termomodernizacji budynków juŜ istniejących zarówno w
budownictwie jedno jak i wielorodzinnym oraz
przemysłowym, a takŜe do wykonywania ociepleń
budynków nowopowstających. Charakteryzuje się wysoką
paroprzepuszczalnością oraz przepuszczalnością CO2,
wysoką
odpornością
na
porastanie
biologiczne.
Predestynowany szczególnie dla przegród o wysokich
wymaganiach otwartości dyfuzyjnej.
Skład systemu
Zaprawa klejąca: LEPSTYR-W 230 (ewentualnie
zaprawa klejąco-zbrojąca STYRLEP-W 240 lub
STYRLEP-B 225)
Termoizolacja: Płyty lamelowe z wełny mineralnej o
wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do
powierzchni pionowych min. 80 kPa (TR80) dla
całkowicie
klejonego
ETICS
z
dodatkowym
mocowaniem mechanicznym.
Płyty zwykłe z wełny mineralnej o wytrzymałości na
rozciąganie prostopadle do powierzchni pionowych
min. 5 kPa (TR5) dla ETICS mocowanego
mechanicznie z dodatkowym klejeniem.
Łączniki mechaniczne:

−
−
−
−
−
−
−

Ejotherm NT U
Ejotherm NTK U
Ejotherm ST U
Ejotherm STR U
Ejotherm SDM-T plus U
KOELNER KI8M
WKRĘT – MET LFN Ø 8, LFM Ø 8

Zaprawa zbrojąca: STYRLEP 220 lub STYRLEP-B 225
Siatka zbrojąca z włókna szklanego:
VERTEX R 117 A101

Tynk
cienkowarstwowy:
POZTYNK-SZ 062

POZTYNK-SZ

061/

Farba elewacyjna: FARBA EGALIZACYJNA 005,
FARBA SILIKATOWA 002, FARBA SILIKONOWA
003, FARBA SISI 004, FARBA NANOTECH 006
Dane techniczne
Reakcja na ogień: A2 – s1, d0; NP – nie palny
(badanie NP-800.9/08/TG)
Wodochłonność po 24 godz. (dla wszystkich
rodzajów farb) ze środkiem gruntującym: < 0,5kg/m²
Wodochłonność po 24 godz. (dla wszystkich
rodzajów farb) bez środka gruntującego: ≥ 0,5kg/m²
Odporność na uderzenia: Kategoria III (3J)
Przepuszczalność pary wodnej: ≤ 1,0
Przyczeność warstwy zbrojącej (STYRLEP-W 240,
STYRLPEP-B 225) po starzeniu do płyty lamelowej: <
0.08MPa (zerwanie w materiale izolacyjnym)
Przyczeność warstwy zbrojącej (STYRLEP-W 240,
STYRLPEP-B 225) po starzeniu do płyty z welny
mineralnej: < 0.08MPa (zerwanie w materiale izolacyjnym)
Zachowanie
się
po
cyklach
cieplnowilgotnościowych:
Brak
zaobserwowanych
uszkodzeń (ETICS odporny na cykle cieplnowilgotnościowe)
Zachowanie się pod wpływem zmiennych cykli
zamraŜania i rozmraŜania: Brak zaobserwowanych
uszkodzeń (ETICS odporny na zmienne cykle
zamraŜania i rozmraŜania)
Dane wykonawcze
Środek gruntujący podłoŜe: GRUNTOLIT-W 301
Temperatura stosowania (powietrza, podłoŜa, materiałów):
od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania z wodą:
LEPSTYR-W 230: ok. 6,3 litra wody na 25 kg suchej
mieszanki
STYRLEP-W 240: ok. 6,5 litrów wody na 25 kg suchej
mieszanki
STYRLEP-B 225: ok. 7,0 litrów wody na 25 kg suchej
mieszanki
POZTYNK-SZ: 6,25-7,0 l wody na 25 kg suchej mieszanki
Czas przydatności do uŜycia po zarobieniu wodą
wszystkich mas: ok. 2 godziny (w temperaturze +20°C i
wilgotności powietrza ok.60%)
ZuŜycie orientacyjne:
LEPSTYR-W 230: ok. 5-6 kg/m2
STYRLEP-W 240, STYRLEP-B 225: ok. 5-6 kg/m2
(zarówno przy przyklejaniu jak i zatapianiu siatki)
POTYNK-SZ 061/062 Uziarnienie: 1,0; 1,5; 2 i 3 mm
ZuŜycie:

VERTEX R 131 A101
Faktura

Orientacyjne zuŜycie suchej mieszanki
na 1m2 przy uziarnieniu:
1mm

1,5mm

2 mm

3 mm

drapana
baranek

2,0 kg
2,1kg

2,5 kg

2,8 kg
2,9 kg

4,1 kg
4,3 kg

VERTEX R 160 A101
Podkład
tynkarski:
TYNKOLIT-T
330
(przy
stosowaniu zaprawy STYRLEP-B 225 stosowanie
podkładu tynkarskiego nie jest konieczne)

TYNKOLIT-T 330 – ok. 0,25kg/m2
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Kolorystyka: paleta 156 barw, paleta 294 barw (malowanie
farbą EGALIZACYJNĄ 005), paleta 203 barw (malowanie
farbą SILIKATOWĄ 002, SISI 004), paleta 226 barw
(malowanie farbą SILIKONOWĄ 003, NANOTECH
006).
Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia
prac: Podczas prowadzenia prac temperatura
zewnętrzna powietrza, podłoŜa i wbudowywanego
materiału
nie
moŜe
być
niŜsza
niŜ
+5°
C.Niedopuszczalne jest wykonywanie warstwy
zbrojącej i wyprawy elewacyjnej jeŜeli zapowiadany
jest spadek temperatury poniŜej 0°C w przeciągu
24 godzin, nawet jeŜeli temperatura podczas prac
jest wyŜsza niŜ +5°C. Niedopuszczalne jest
prowadzenie
prac
w
czasie
opadów
atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy
duŜym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych
osłon
ograniczających
wpływ
czynników
atmosferycznych. W ykonywanie warstwy zbrojonej i
wyprawy tynkarskiej powinno być prowadzone przy
temperaturze nie wyŜszej niŜ +25°C. Niezwiązane
materiały (masę klejącą w warstwie zbrojonej,
tynki) naleŜy chronić przed działaniem deszczu. W
przypadku tynków barwionych, temperatura w
trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków nie
moŜe być niŜsza od +5°C, a wilgotność względna
powietrza nie moŜe przekraczać 80%.
Sposób uŜycia
Przygotowanie podłoŜa: PodłoŜe do przyklejania płyt
izolacyjnych musi być stabilne, o dostatecznej nośności,
wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność
zaprawy
(np.
kurzu,
pyłu,
olejów,
środków
antyadhezyjnych, mchu) i wyraźnie łuszczących się powłok
malarskich czy teŜ wypraw. Kruche i odpadające tynki
naleŜy usunąć. Powierzchnię ściany, otynkowaną lub nie
otynkowaną, w zaleŜności od potrzeb naleŜy oczyścić
mechanicznie (np. szczotkami drucianymi), zmyć wodą z
hydrantu i odczekać aŜ wyschnie. Przy nierównościach
podłoŜa większych niŜ ± 1 cm oczyszczone podłoŜe naleŜy
wyrównać wyrównująco-szpachlową POZBUD 427.
Miejsca, w których został usunięty tynk słabo związany z
podłoŜem, wypełnić zaprawą tynkarską POZTYNK 560.
PodłoŜa silnie nasiąkliwe oraz podłoŜa piaszczące naleŜy
zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301.
Listwa
startowa:
Co
najmniej
40 cm
nad
powierzchnią terenu zaznaczyć na ścianach
budynku poziom cokołu. Profile cokołowe mocować
mechanicznie przy uŜyciu 3 kołków na 1mb.
Pomiędzy
poszczególnymi
odcinkami
profili
pozostawić odstęp ok. 3mm. Pierwszy kołek
umieścić w otworze wzdłuŜnym z jednej strony
profilu, a następnie dokładnie wypoziomować profil
i przymocować kolejnymi kołkami. Nierówności
podłoŜa skorygować specjalnymi podkładkami. W
naroŜach ścian profile przyciąć pod kątem lub
zastosować specjalne profile naroŜne. W przypadku
potrzeby
zwiększenia
stabilności
profilu
cokołowego, nad przykręconym profilem, na
odpowiedniej szerokości pasie zaprawy klejącej,

przykleić 30 cm szerokości pas tkaniny szklanej
zachodzący na profil cokołowy.
Przygotowanie produktów
Przygotowanie produktów suchych: Suchą mieszankę
naleŜy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego
odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając za
pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aŜ do uzyskania
jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas
dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie
wymieszać. W przypadku potrzeby wykorzystania części
opakowania, całą suchą mieszankę naleŜy starannie
wymieszać, gdyŜ w czasie transportu mogło nastąpić
rozdzielenie składników. Stwardniałej masy nie rozrabiać
wodą, ani nie mieszać ze świeŜym materiałem.
Uwagi do mieszania POZTYNKU-SZ061/ 062: Kolejne
partie zaprawy naleŜy przygotowywać zawsze w taki sam
sposób, aby nie występowały róŜnice konsystencji. Nie
naleŜy zarabiać więcej zaprawy niŜ ilość, która będzie
mogła być nałoŜona w ciągu 2-3 godzin. W celu uzyskania
jednolitej barwy tynków kolorowych, zaleca się początkowo
zmieszać w jednym pojemniku zawartość kilku worków
suchej zaprawy, a następnie dosypywać i mieszać nowe
porcje, w miarę zarabiania zaprawy wodą. W przypadku
potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą
mieszankę naleŜy starannie wymieszać, gdyŜ w czasie
transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników.
Stwardniałej masy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze
świeŜym materiałem.
Przygotowanie produktów mokrych: Przed uŜyciem
dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Nie
rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami.
Sposób stosowania:
Przyklejanie płyt: Przygotowaną zaprawę klejącą
LEPSTYR-W 230 lub STYRLEP-W 240, STYRLEP-B 225
naleŜy nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych. Przy
klejeniu płyt do podłoŜy równych oraz w przypadku wełny
lamelowej moŜna stosować metodę płaszczyznową
nakładania kleju. Na płytę naleŜy nanieść porcję zaprawy
klejącej i wykorzystując prostą krawędź kielni rozprowadzić
cienką warstwą, dociskając do powierzchni płyty.
Następnie naleŜy nanieść dodatkową porcję zaprawy i
rozprowadzić ją ząbkowaną krawędzią kielni (co najmniej
10 x 10 x 10 mm). Przy podłoŜach nierównych zaprawę
klejącą naleŜy nakładać metodą pasmowo-punktową.
WzdłuŜ krawędzi płyty zaprawę nanosić pasmami o
szerokości 3-4 cm, uformowanymi w kształcie pryzmy. Na
pozostałej powierzchni płyty układać 2-6 placków zaprawy
o średnicy 10-15 cm. Wysokość naniesionych porcji
zaprawy powinna być mniej więcej taka sama, aby
uzyskać przyklejenie płyty zarówno na obwodzie jak i w
części środkowej. Po nałoŜeniu zaprawy klejącej, płytę
naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą
płaszczyznę z sąsiednimi płytami. Płyty przyklejać
mijankowo,
szczelnie
dosuwając
do
poprzednio
przyklejonych. Płyty izolacyjne rozmieścić w taki
sposób, aby ich styki nie znajdowały się na
przedłuŜeniu krawędzi otworów okiennych
i
drzwiowych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy klejącej
naleŜy usunąć, aby na obrzeŜach nie pozostały Ŝadne jej
resztki. Płyty izolacyjne muszą być przyklejone do podłoŜa
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co
najmniej
40%
swej
powierzchni.
Miejsca
dochodzenia płyt styropianowych do ościeŜnicy
uszczelnić
stosując
specjalny
profil
przyościeŜnicowy połączony z pasem tkaniny
zbrojącej,
względnie
taśmę
lub
masę
uszczelniającą. Do prowadzenia dalszych prac, tj.:
wyrównania i oczyszczenia powierzchni płyt, dodatkowego
mocowania kołkami rozpręŜnymi, wykonania warstwy
zbrojonej tkaniną szklaną przy uŜyciu zaprawy STYRLEPW 240 lub STYRLEP-B 225, moŜna przystąpić nie
wcześniej niŜ po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych.
Wyrównanie powierzchni płyt: Nie wcześniej niŜ
po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych
ewentualne nierówności ułoŜenia płyt wyrównać, a
szpary między płytami szersze niŜ 2 mm wypełnić
paskami
styropianu
lub
specjalną
pianką
poliuretanową. Powierzchnię styropianu wyrównać
przez przetarcie papierem ściernym nałoŜonym na
pacę tynkarską. Płyty dokładnie oczyścić z
powstałego pyłu.
Kołkowanie: Do mocowania mechanicznego naleŜy
stosować łączniki mechaniczne dopuszczone do obrotu.
Posiadające
Europejską
Aprobatę
Techniczną,
przykładowe rodzaje łączników są wymienione w pkt. Sład
systemu. Długość kołka ociepleniowego głównie
uzaleŜniona jest od rodzaju materiału ściennego i
grubości
ocieplenia.
Ściany
z
ceramiki
poryzowanej, gazobetonu, cegły dziurawki i innych
lekkich materiałów wymagają kołka o długiej strefie
rozporu min 9cm. W ścianach z materiałów pełnych
takich jak cegła, beton stosuje się kołki o krótkiej
strefie rozporu, czyli 5cm. Długość tych stref moŜe
być inna przy stosowaniu specjalistycznych kołków,
zawsze naleŜy ją sprawdzić z danymi producenta.
Końcowa długość kołka to oprócz odpowiednich
stref zakotwienia jeszcze grubość materiału
termoizolacyjnego oraz naddatek na grubość
warstwy starego tynku (jeśli istnieje) oraz ok. 1cm
na grubość placka zaprawy klejowej. Zastosować 6
÷14 łączników na 1 m 2 w zaleŜności od strefy
ściany (obszar przynaroŜnikowy, część środkowa),
wysokości budynku, nośności łącznika, grubości
płyt
izolacyjnych.
Zasięg
obszarów
przynaroŜnikowych
w
których
występuje
zwiększona siła ssania wiatru, przyjąć jako 1/8
mniejszego wymiaru rzutu budynku, lecz nie mniej
niŜ 1 m i nie więcej niŜ 2 m. Odstęp łączników od
pionowej krawędzi ściany przyjąć jako równy co
najmniej 5 cm w przypadku ściany betonowej
monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku
ściany murowanej. Łączniki montować w otworach
wierconych o odpowiedniej głębokości, nieco
większej od głębokości osadzenia. Otwory w cegle
dziurawce i gazobetonie wykonywać bez uŜycia
udaru. Przed osadzeniem łącznika kaŜdy otwór
oczyścić z urobku. Główki łączników dokładnie
zlicować z płaszczyzną styropianu. W tym celu
wykonać w płytach szerokim wiertłem zbierającym
odpowiednie gniazda ok. 4 mm głębokości. Główki
łączników
mechanicznych
umieszczone
w
odpowiednich płytkich gniazdach zaszpachlować
masą klejącą. MoŜliwe jest takŜe wykonanie
głębszych gniazd i po montaŜu łączników ich
zakrycie krąŜkami ze styropianu.

Wzmocnienie krawędzi i naroŜy otworów: Do
zabezpieczenia naroŜy wypukłych przy zbiegu ścian
budynku, a takŜe przy drzwiach wejściowych i
drzwiach balkonowych zastosować profile naroŜne.
Wzmocnienie krawędzi ścian wykonać na parterze
budynku, natomiast wzmocnienie krawędzi ościeŜy
drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach.
Wzmocnienie krawędzi przy otworach okiennych nie
jest konieczne, ale ułatwia uzyskanie prostych
krawędzi. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi,
na szerokości ok. 5 cm nanieść warstwę
STYRLEPU-W 240, a następnie wcisnąć w nią profil
naroŜny, dbając o zachowanie pionu lub poziomu.
Wydobywającą się z otworów w profilu zaprawę
natychmiast
zaszpachlować.
Zamiast
profili
naroŜnych moŜna zastosować pasy tkaniny szklanej
pancernej lub profile naroŜne połączone z pasem
tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o
szerokości co najmniej 25 cm zgiąć w kształt
kątownika i przykleić do termoizolacji STYRLEPEMW 240. Na poziomych krawędziach nad otworami
okiennymi i drzwiowymi osadzić profile naroŜne z
kapinosem. Przy naroŜach otworów okiennych i
drzwiowych, na styropianie nakleić pod kątem 45°
kawałki tkaniny szklanej o wymiarach 20 × 35 cm.
W przypadku ocieplania duŜych powierzchni,
odpowiednie kawałki tkaniny szklanej nakleić w
naroŜnikach wewnętrznych na styku ościeŜy
pionowych z nadproŜem.
Wykonywanie warstwy zbrojonej tkaniną szklaną:
Do prowadzenia dalszych prac, tj.: wyrównania i
oczyszczenia powierzchni płyt, dodatkowego mocowania
kołkami rozpręŜnymi i wykonania warstwy zbrojonej
tkaniną szklaną, moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 3
dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. Zaprawę klejącozbrojącą STYRLEP-W 240 lub STYRLEP-B 225 naleŜy
nanosić na powierzchnię płyt ciągłą warstwą, pasmem o
szerokości zastosowanej tkaniny zbrojącej. Następnie
zaprawę przeciągnąć ząbkowaną krawędzią kielni. Do tak
przygotowanej warstwy przykładać pas siatki zbrojącej i
przy uŜyciu pacy wygładzającej równo zaszpachlowywać
do całkowitego zakrycia tkaniny, stosując w niezbędnych
przypadkach dodatkową porcję zaprawy klejącej. Zaleca
się, aby przed nałoŜeniem zaprawy zbrojącej powierzchnię
płyt wstępnie przeszpachlować. Warstwa zbrojona
pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm.
Sąsiednie pasy tkaniny zbrojącej naleŜy układać z
minimum 10 cm zakładem. Po wyschnięciu warstwy
zbrojonej, tj. po ok. 3 dniach (przy temperaturze +20°C i
wilgotności powietrza 50%), naleŜy nanieść podkład
tynkarski i nałoŜyć tynk elewacyjny. W przypadku
prowadzenia prac w niskich temperaturach i przy duŜej
wilgotności powietrza, czas schnięcia warstwy zbrojonej
moŜe się wydłuŜyć około dwukrotnie. Niedopuszczalne jest
prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych,
podczas silnego wiatru i przy duŜym nasłonecznieniu
elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ
czynników atmosferycznych. Warstwa zbrojąca powinna
być wykonana w jednym cyklu roboczym.
NałoŜenie podkładu tynkarskiego: Środek gruntujący
TYNKOLIT-T 330 naleŜy równomiernie nanosić na
powierzchnię metodą malarską przy uŜyciu wałka lub
pędzla i pozostawić do wyschnięcia. Wyprawę tynkarską
nanosić po 24 godzinach schnięcia zagruntowanej
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powierzchni. Stosowanie środka gruntującego TYNKOLITT 330 nie jest konieczne przy zastosowaniu warstwy
zbrojącej z zaprawy STYRLEP-B 225. Niedopuszczalne
jest prowadzenie prac w temperaturze otoczenia niŜszej
niŜ +5°C, a tak Ŝe prowadzenie prac na elewacjach w
czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i
przy duŜym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych
osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych.
ŚwieŜo wykonane powłoki naleŜy chronić przed deszczem,
mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Uwaga! NaleŜy
stosować pełen zestaw wyrobów systemu ociepleń.
NałoŜenie tynku cienkowarstwowego: Przygotowaną
masę tynkarską naleŜy nanosić przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej, warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia
(na grubość ziarna). Po ściągnięciu nadmiaru zaprawy, w
zaleŜności od wymaganej faktury, powierzchnię tynku
naleŜy zacierać pionowo, poziomo lub koliście, przy uŜyciu
pacy z tworzywa sztucznego. Fakturowanie naleŜy
przeprowadzić nie później niŜ po 15 minutach od nałoŜenia
zaprawy (w zaleŜności od temperatury i wilgotności
powietrza). W czasie wykonywania tej czynności zaprawy
nie wolno zwilŜać wodą. Prace tynkarskie na jednej
wyodrębnionej powierzchni naleŜy prowadzić w sposób
ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy
tynku. W związku z tym, wykonywania wyprawy nie naleŜy
przerywać na czas dłuŜszy niŜ 10 minut - kaŜda nowa
porcja zaprawy musi łączyć się z jeszcze świeŜą zaprawą
naniesioną poprzednio. Niedopuszczalne jest prowadzenie
prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego
wiatru i przy duŜym nasłonecznieniu elewacji, bez
specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników
atmosferycznych.
Tynki
kolorowe,
aby
uniknąć
ewentualnego tworzenia się plam i wykwitów, naleŜy w
okresie wysychania chronić przed wpływem wilgoci
(deszczu, mgły itp.) oraz przed spadkiem temperatury
poniŜej +5°C. W celu uzyskania optymalnej ochrony przed
wpływem warunków atmosferycznych oraz zachowania
jednorodności barwy zewnętrznych tynków kolorowych,
naleŜy tynki te po wyschnięciu pokryć jednokrotnie farbą
egalizacyjną w odpowiednio dobranym kolorze. Uwaga!
NaleŜy stosować pełen zestaw wyrobów systemu ociepleń.
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów
atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duŜym
nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon
ograniczających wpływ czynników atmosferycznych.
Uwaga! NaleŜy stosować pełen zestaw wyrobów systemu
ociepleń.
Malowanie
tynku:
Przy
tynkach
mineralnych
cienkowarstwowych od 1 do 3 mm Farbą
EGALIZACYNJNĄ 005, SILKATOWĄ 002 malować
min. po 3 dniach schnięcia, farbą SILIKONOWĄ 003,
SISI 004, NANOTECH 006 po min. 7 dniach schnięcia
tynku. FARBA EGALIZACYJNA 005 przeznaczona jest
do świeŜych tynków, po 21 dniach od ich wykonania
zalecane jest zastosowanie FARBY SILIKATOWEJ
002, SILIKONOWEJ 003, SISI 004 lub NANOTECH
006. Przygotowaną farbę nanosić wałkiem, pędzlem
lub metodą natryskową. Prace malarskie na jednej
wyodrębnionej powierzchni naleŜy prowadzić w sposób
ciągły, aby uniknąć nierównomierności barwy. KaŜda
nowa porcja farby musi łączyć się z jeszcze świeŜą
farbą naniesioną poprzednio. W przypadku tynków
barwionych w masie z reguły wystarcza wykonanie

powłoki jednowarstwowej. W temperaturze +20°C i
względnej wilgotności powietrza do 65% warstwa farby
jest powierzchniowo sucha po 2-3 godzinach. Po 12
godzinach nadaje się do powtórnego malowania. W
niŜszych temperaturach i przy duŜej wilgotności
powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega
wydłuŜeniu. Opadające mgły przy niedostatecznie
wyschniętej powłoce działają jak padająca mŜawka i
mogą powodować zacieki i przebarwienia.
Uwaga! W przypadku systemów ocieplania ścian, przy
układaniu tynku na duŜych powierzchniach elewacji,
zaleca się stosowanie barw o współczynniku jasności
(odbicia rozproszonego) nie mniejszym niŜ 25%. Wartości
tego współczynnika podane są we wzorniku barw tynków i
farb firmy KREISEL.
Kontrola
prawidłowości
wykonywania
systemu
ociepleń
Przygotowanie podłoŜa:
Po wykonaniu prac przygotowawczych
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni
- Sprawdzenie równości powierzchni
Obróbki blacharskie
Przed mocowaniem płyt izolacyjnych
- sprawdzenie wysunięcia poza projektowana
płaszczyznę ściany
- sprawdzenie wysunięcia poza projektowana
płaszczyznę ściany
Mocowanie płyt izolacyjnych
W trakcie mocowania płyt izolacyjnych
- Sprawdzenie prawidłowości rozłoŜenia kleju na płytach
- Sprawdzenie przyczepności kleju do podłoŜa i płyt
- Sprawdzenie równości powierzchni
- Sprawdzenie grubości płyt izolacyjnych
- Sprawdzenie liczby i rozmieszczenia kołków rozporowych
-Sprawdzenie liczby i rozmieszczenia kołków
rozporowych
Po zamocowaniu płyt izolacyjnych
- Sprawdzenie układu i szerokość spoin
- Sprawdzenie układu i szerokość spoin
Wykonanie warstwy zbrojącej
Przed wykonaniem warstwy zbrojącej
- Sprawdzenie czystości oraz wilgotności płyt izolacyjnych
- Sprawdzenie wykonania dodatkowych pasów siatek w
naroŜach otworów
- Sprawdzenie dokładnego obrobienia miejsc
newralgicznych
elewacji
(naroŜa
zewnętrzne,
dylatacje, podokienniki, kapinosy, itp.)
W trakcie wykonywania warstwy zbrojącej
- Sprawdzenie wykonania pasów zakładów siatki zbrojącej
- Sprawdzenie zatopienia siatki zbrojącej bez fałd
- Sprawdzenia dotrzymywania zalecanych przerw
technologicznych
Po wykonaniu warstwy zbrojącej
- Sprawdzenie równość powierzchni
- Sprawdzenie właściwego zatopienie siatki zbrojącej w
warstwie zbrojącej
- Sprawdzenie całkowitej grubości warstwy zbrojącej
Wykonanie warstwy tynkarskiej
Przed wykonaniem tynku
- Sprawdzenie czystości i wilgotności warstwy zbrojącej
- Sprawdzenie zastosowania odpowiedniego środka
gruntującego
Po wykonaniu tynku

4

TURBO-W
System ociepleń na bazie wełny mineralnej i tynku mineralnego

- Sprawdzenie równości, ciągłości i nadania
właściwej zgodnej z projektem struktury
Malowania wyprawy tynkarskiej
Po wymalowaniu
- Sprawdzenie ciągłości i jednolitości barwy
- Sprawdzenie braku łączeń, napraw i zaprawek
Odbiór wykończonej powierzchni ocieplenia.
Powierzchnia
powinna
charakteryzować
się
jednorodnością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy
świetle dziennym z odległości > 3 m. Dopuszczalne
dchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny,
pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z
warunkami szczegółowymi
Obsługa systemu w trakcie eksploatacji:
Minimalną trwałość wyprawy tynkarskiej naleŜy określić na
5 lat. W tym czasie nie powinny powstać rysy, spękania i
odpryski. Dopuszczalne są jedynie niewielkie zmiany w
odcieniu barwy tynku. Elewację naleŜy poddawać
okresowym przeglądom, pierwszy po 2 latach od
wykonania systemu, następne co roku. Wszelkie
zauwaŜone uszkodzenia systemu naleŜy naprawiać,
poprzez wypełnianie wyruszeń, spękań. Zabrudzenia,
agresję biologiczną naleŜy szybko usuwać poprzez zmycie
myjką wysokociśnieniową, ewentualnie z dodatkiem
środka biobójczego SEPTOBUD 1008. W przypadku
zabrudzeń niemoŜliwych do usunięcia elewację po zmyciu
naleŜy pomalować farbą elewacyjną silikonową.
Czyszczenie narzędzi:
Czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Opakowania:
LEPSTYR-W 230, STYRLEP-W 240, STYRLEP-B 225,
POZTYNK-SZ 061/062: Worki 25 kg na paletach po 48
sztuk.
TYNKOLIT-T 330: Pojemniki plastikowe 7kg na paletach
po 80 sztuk. Pojemniki plastikowe 21kg na paletach po 33
sztuk.
Farby: Pojemniki plastikowe 5l na paletach po 80 sztuk.
Pojemniki plastikowe 15l na paletach po 33 sztuk.
Przechowywanie:
Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w
nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.
OstrzeŜenie:
Produkty po zarobieniu wodą daje odczyn alkaliczny.
NaleŜy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W
przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą
wodą i zasięgnąć porady lekarza.
Dokument
odniesienia:
Techniczna ETA-07/0118
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