
Baumit

Tynki
maszynowe
szybkowiążące

 ■ duża szybkość przeprowadzenia prac

 ■ doskonałe parametry techniczne

 ■ szeroki zakres zastosowania

 ■ wyjątkowa jakość struktury powierzchni

Jak zaoszczędzić 
czas i pieniądze?



Czas to pieniądz 

Tynki maszynowe Baumit Speed zostały 
stworzone z myślą o oszczędności czasu 
i łatwości ich aplikacji. Innowacyjna receptura 
gwarantuje krótszy czas realizacji prac 
tynkarskich (w porównaniu z dostępnymi 
dotychczas na rynku tynkami) oraz najwyższą 
jakość wykonywanych powierzchni.

Baumit

Tynki
maszynowe
szybkowiążące

30%
szybciej!

Rodzina tynków maszynowych szybkowiążących to cementowo-wapienny tynk 
Baumit MPI 30 Speed oraz jego lekka odsłona  Baumit  MPI  30  L Speed  
– doskonała w sytuacjach, gdy zależy nam na wydajności i gładkości  
powierzchni ścian. Oba produkty dostępne są w workach oraz luzem – w tech-
nologii silosowej. 



Stosując tynki maszynowe Baumit Speed, przeprowadzenie procesu 
tynkowania, począwszy od narzucenia do uzyskania gotowej, zatartej po-
wierzchni tynku, staje się możliwe w ok. 2 godziny – niezależnie od rodza-
ju i chłonności podłoża, grubości warstwy tynku i panujących temperatur.  
Zaś w przypadku zwykłych tynków maszynowych jest to jeden dzień (narzut 
rano i obróbka po południu) lub dwa dni (narzut w pierwszy dzień po południu 
i zacieranie drugiego dnia rano). Dodatkowo czas 
wiązania zależny jest od wielu czynników, m.in.: 
aktualnie panujących temperatur, wilgotności,  
rodzaju (chłonności) podłoża oraz grubości tynku.

Baumit otrzymał tytuł Brązowa Budowlana Mar-
ka Roku 2016 w kategorii Tynki Maszynowe We-
wnętrzne za sukcesy w kreowaniu silnej marki 
na rynku materiałów budowlanych. Tytuł przyzna-
ny został na podstawie ogólnopolskiego badania 
opinii i preferencji firm wykonawczych.

BUDOWLANA MARKA ROKU 2016

Kutno, 23 czerwca 2016 r.
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Baumit MPI 30 Speed
Szybkowiążący tynk cementowo- 
-wapienny wewnętrzny

 ■ wykonanie tynku w 2-3 godziny

 ■ wysoce wydajny: bardzo plastyczny, łatwo urabialny

 ■ wyjątkowa jakość struktury powierzchni

Fabrycznie przygotowana, paroprzepuszczalna, sucha mieszanka tynkar-
ska. Charakteryzuje się dużą wydajnością i szybkością wiązania, a w efek-
cie wysokiej jakości, jednorodnie zatartą oraz drobnoziarnistą strukturą 
powierzchni ścian i sufitów. Przeznaczona do wykonywania jednowarstwo-
wych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz budynków. Do aplikacji 
ręcznej i maszynowej (agregatem tynkarskim). 

Podstawowe dane techniczne

Wielkość ziarna: 0,8 mm

Wytrzymałość na ściskanie 28 dni: > 2,5 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ: > 0,5 N/mm²

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego pary wodnej μ: 15

Min. grubość warstwy tynku: ściana – 10 mm; sufit – 8 mm

Maks. grubość warstwy tynku: ściana – 25 mm w ramach jednego 
etapu pracy; sufit – 15 mm

Zużycie materiału: ok. 14 kg/m²  
przy grubości tynku 10 mm

Zużycie wody: ok. 7-7,5 l wody/worek 25 kg

Czas wykonania tynku: ok. 2 godz.

Opakowanie: worek 25 kg, luzem w silosie

Przechowywanie: w suchym miejscu,  
na paletach – 3 miesiące
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Baumit MPI 30 L Speed
Szybkowiążący tynk cementowo- 
-wapienny wewnętrzny lekki

 ■ wykonanie tynku w 2-3 godziny

 ■ wysoce wydajny: bardzo plastyczny, łatwo urabialny

 ■ wyjątkowa jakość struktury powierzchni

Fabrycznie przygotowana, lekka, paroprzepuszczalna, sucha mieszanka 
tynkarska. Charakteryzuje się dużą wydajnością i szybkością wiązania, 
a w efekcie paroprzepuszczalną, najwyższej jakości, jednorodnie zatartą, 
drobnoziarnistą strukturą powierzchni ścian i sufitów. Przeznaczona do 
wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych lekkich 
wewnątrz budynków. Do aplikacji ręcznej i maszynowej (agregatem tynkar-
skim). 

Podstawowe dane techniczne

Wielkość ziarna: 0,6 mm

Wytrzymałość na ściskanie 28 dni: > 2,5 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ: > 0,5 N/mm²

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego pary wodnej μ: 15

Min. grubość warstwy tynku: ściana – 10 mm; sufit – 8 mm

Maks. grubość warstwy tynku: ściana – 25 mm w ramach jednego 
etapu pracy; sufit – 15 mm

Zużycie materiału: ok. 11,5 kg/m²  
przy grubości tynku 10 mm

Zużycie wody: ok. 7-7,5 l wody/worek 25 kg

Czas wykonania tynku: ok. 2 godz.

Opakowanie: worek 25 kg, luzem w silosie

Przechowywanie: w suchym miejscu,  
na paletach – 3 miesiące
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Duża szybkość przeprowadzenia prac

 ■ przyspieszona realizacja prac tynkarskich 

 ■ oszczędność czasu 

 ■ troska o zdrowie (poprzez mniejszy nakład pracy)

Doskonałe parametry techniczne

 ■ dostawy w silosach oraz workach

 ■ do układania maszynowego i ręcznego

 ■ duża szybkość realizacji prac tynkarskich

Szeroki zakres zastosowania

 ■ wysoka odporność na uszkodzenia

 ■ do stosowania w pomieszczeniach mokrych 
(łazienka, pralnia, kuchnia)

 ■ wysoka paroprzepuszczalność

Zastosowanie produktu

 ■ do stosowania wewnątrz, w pomieszczeniach 
o podwyższonym zawilgoceniu, np. w łazienkach

 ■ na ściany o wysokich wymaganiach w zakresie odporności 
na uszkodzenia, np. w korytarzach

 ■ na ściany i sufity o zacieranej, drobnoziarnistej strukturze 
powierzchni

 ■ do układania ręcznego i maszynowego



Technologia silosowa i aplikacja maszynowa  
– szybkość, bezpieczeństwo i pełne wykorzystanie 
materiału

Tynki maszynowe Baumit doskonale nadają się do aplikacji zarówno ręcz-
nej, jak i maszynowej. Aplikacja maszynowa pozwala na znaczący wzrost 
wydajności, oszczędność czasu i ograniczenie kosztów. Dodatkowo, wy-
korzystując technologię silosową, można bezproblemowo realizować 
prace niezależnie od pory roku, jak również w przypadku ograniczonej 
powierzchni placu budowy. Dzięki technice silosowej i dostawom produk-
tu luzem nie występują problemy z utylizacją opakowań oraz straty w pro-
cesie technologicznym.



Nakładanie tynku na ścianę (tynk ma bardzo dobrą przyczepność).

Wyrównywanie tynku łatą H (bezpośrednie narzucenie na ścianę). Uzyskanie równych 
powierzchni dzięki łatwej i wygodnej aplikacji.

Przygotowanie podłoża: na podłożach betonowych konieczne jest zastosowanie 
podkładu gruntującego Baumit BetonPrimer lub obrzutki wstępnej Baumit VorSpritzer.

Prace z tynkami szybkowiążącymi wykonuje się w ten sam sposób jak przy 
wykorzystaniu standardowych tynków cementowo-wapiennych. Różnica po-
lega na tym, że powierzchnię tynku szybkowiążącego można drapać, a na-
stępnie zacierać już po około 1,5 godziny od narzucenia na ścianę.
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Wykonanie prac



4
Drapanie tynku łatą trapezową (wykonywane po ok. 1,5 godziny od narzucenia).

Zacieranie tynku przy pomocy pacy styropianowej, a następnie pacy z gąbki, 
ewentualnie za pomocą zacieraczki mechanicznej dla uzyskania jednorodnej 
struktury powierzchni (wykonuje się po zdrapaniu i wyrównaniu powierzchni tynku łatą 
trapezową).

5



Produkty rekomendowane do użytku 
z tynkami Baumit Speed:

 ■ szybka, łatwa i wydajna aplikacja

 ■ do stosowania na podłoża niechłonne

 ■ zapewnia wysoką przyczepność tynku

Baumit BetonPrimer 
Podkład wzmacniający przyczepność 
tynków cementowo- 
-wapiennych do betonu

Baumit SpeedFix
Szybkowiążąca zaprawa montażowa

Płynny mostek sczepny w postaci gruntu, z dodatkiem piasku kwarcowe-
go. Przeznaczony do wzmacniania przyczepności tynków cementowo-wa-
piennych do podłoży betonowych wewnątrz budynków. Ułatwia obróbkę 
i zmniejsza ryzyko bąblowania świeżego tynku. 

Fabrycznie przygotowana, szybkowiążąca (ok. 30 min) zaprawa montażo-
wa. Przeznaczona do osadzania rurek instalacyjnych, przewodów elektrycz-
nych, puszek podtynkowych, jak również do montowania narożników, profili 
i listew tynkarskich przy tynkach cementowo-wapiennych wewnątrz i  na 
zewnątrz budynków.
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 ■ szybki montaż listew, narożników i profili

 ■ wysoka wytrzymałość

 ■ wodo- i mrozoodporna



 ■ plastyczny i łatwo urabialny

 ■ jednowarstwowy

 ■ drobnoziarnista powierzchnia

 ■ gładka powierzchnia

 ■ wysoka przyczepność i wytrzymałość

 ■ bardzo dobra obróbka

 ■ gładka powierzchnia pod malowanie

 ■ drobnoziarnisty

 ■ reguluje klimat pomieszczenia

Baumit MPI 25
Tynk cementowo-wapienny 
wewnętrzny

Baumit MPI 25 Fine
Tynk cementowo-wapienny 
wewnętrzny gładki

Baumit MPI 25 L
Tynk cementowo-wapienny 
wewnętrzny lekki
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Pozostałe tynki cementowo-wapienne 
dostępne w ofercie Baumit:



www.baumit.com

Aplikacje 
i programy  
Aplikacja Baumit 
na urządzenia 
mobilne, programy 
obliczeniowe 
i kalkulatory.

Prospekty  
Przejrzyste i praktyczne 
materiały informacyjne  
– Katalog Produktów wraz 
z cennikiem, Baumit Magazyn, 
broszury produktowe, które 
można pobrać lub przeglądać 
bezpośrednio na stronie.

Dokumenty  
Dokumenty dotyczące 
produktów Baumit, logistyki, 
świadectwa autoryzacji.

Kolorystyka  
Nakładki 
z paletą Baumit 
do programów 
graficznych, 
możliwość 
dobrania koloru  
do budynku.

Instrukcje/
wytyczne  
Przydatne 
informacje 
specjalistyczne  
na temat 
systemów ociepleń 
lub mieszanek 
tynkarskich.

Baumit Sp. z o.o., ul. Sukiennice 6, 50-107 Wrocław
tel. (+48) 71 358 25 28, fax (+48) 71 358 25 06 
marketing@baumit.pl, www.baumit.com
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