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Doskonała gładkość i wysoka jakość powierzchni przy niskim 

przebojem wkraczają na rynek. Tak wykonanej powierzchni nie 
trzeba wygładzać, a wykończyć ją można w dowolnej technologii. 
Inaczej jest w przypadku tynków cementowo-wapiennych. Tutaj, 
by uzyskać odpowiednią gładkość, wymagane jest dodatkowe 
szpachlowanie całej powierzchni. Wiąże się to z prawie po-
dwójnymi kosztami wykonawstwa, nie wspominając o kosztach 
materiałów. 

Zastosowanie tynku gipsowego wewnątrz budynku wpływa rów--
nież na oszczędności zużywanego ciepła.

Tynk gipsowy, wykonany z gipsu tynkarskiego, posiada korzystne 
parametry izolacyjności akustycznej, cieplnej oraz odporności 
ogniowej. 

W ocieplonym i szczelnym domu tynk gipsowy dzięki swej 
specyficznej porowatej strukturze spełnia też inną ważną rolę. 
W pomieszczeniach, gdzie w znacznym stopniu została zmniej-
szona wymiana powietrza - przez co wzrosła wilgotność - tynk 
gipsowy wchłania nadmiar pary wodnej z pomieszczenia, a przy 
wzroście temperatury chętnie oddaje tę wilgoć, poprawiając 
w ten sposób mikroklimat we wnętrzu. 

I wreszcie - tynk gipsowy, pochodzący z naturalnych złóż, to pro
dukt czysty ekologicznie. We wnętrzach wykończonych gipsem 
żyje się zdrowo i przyjemnie bez niebezpieczeństwa jakichkol-
wiek podrażnień i uczuleń.

TYNKI GIPSOWE OSZCZĘDNE I ZDROWE

Tynki gipsowe to nowoczesny sposób wykańczania ścian wewnętrznych i sufitów. Coraz 
częściej stosowane są one zamiast tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych oraz 
tzw. suchych tynków z płyt gipsowo-kartonowych.

www.dolina-nidy.com.pl infolinia: 801 101 501
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DOLINA NIDY - Z NATURY DOBRA MARKA

Z natury, ponieważ wywodzi się z Ponidzia w regionie świętokrzyskim, z okolic o nieskażonej przyrodzie. To wła -

śnie tutejsze złoża gipsu zapewniają wyrobom gipsowym Doliny Nidy surowiec czysty ekologicznie 

i sprawiają, że są one przyjazne dla człowieka i środowiska, a nowoczesne rozwiązania technologiczne, wprowa -

dzone tu w ciągu ostatnich lat, gwarantują produktom najwyższą jakość, potwierdzoną certyfikatem ISO 9001. 

W 2002 roku w Leszczach, w Oddziale Suchych Mieszanek, ruszyła nowoczesna linia prażenia gipsu. Zdolności 

produkcyjne nowej prażalni to 225 tysięcy ton surowca rocznie. Inwestycja powstała nakładem 54 mln zł i jest to 

obecnie najnowocześniejsze rozwiązanie w tej branży w naszym kraju.

DOLINA NIDY  oferuje dzisiaj całą paletę produktów z naturalnego gipsu, niezbędnych do wielu prac 

budowlanych, głównie jednak do wykańczania wnętrz.

Są to:

•  gipsy budowlane do wszelkich prac remontowo-wykończeniowych oraz produkcji prefabrykatów gipsowych

•  szpachle i gładzie, dzięki którym można uzyskać białą, idealnie gładką ścianę zarówno na podłożach mineral -

nych jak i przy układaniu płyt gipsowo-kartonowych

•  tynki gipsowe do wykonywania jednowarstwowych tynków wewnętrznych sposobem zmechanizowanym 

oraz do narzucania ręcznego na różne podłoża.

Wyroby z gipsowej doliny są w sprzedaży w większości hurtowni i sklepów budowlanych na terenie całego kraju. 

Wraz z nimi odbiorca otrzymuje bezpłatny serwis doradztwa technicznego. Każdy, kto budując lub remontując, 

wykorzystuje produkty  DOLINY NIDY, może skorzystać z porad specjalistów pod numerem infolinii 801 101 507.
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Sztandarowymi produktami DOLINY NIDY są Tynk Gipsowy Maszynowy Lekki Plus ALFA oraz Tynk Gipsowy Maszynowy

Lekki BETA, które służą do wykonywania wewnętrznych tynków jednowarstwowych za pomocą agregatów.

Tynki gipsowe można stosować w każdym typie budownictwa na ścianach i sufitach, gdzie wilgotność 

względna nie przekracza 70%, jak również w pomieszczeniach o podwyższonej okresowo wilgotności z odpowiednim za -

bezpieczeniem tynku - np. glazurą lub środkami hydrofobowymi. Znajdują one zastosowanie wewnątrz pomieszczeń miesz -

kalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Można je stosować na ścianach zbudowanych z elementów ceramicznych, 

cegły wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego oraz płyt wiórowo-cementowych. 

Zalety tynków gipsowych:

•  mechanizacja prac tynkarskich - nakładanie tynku na podłoża za pomocą agregatu tynkarskiego, np. TEMPO

•  2przy stosunkowo małym nakładzie robocizny duża wydajność materiału i brygady tynkarskiej - średnio ok. 150 m  w ciągu dnia

•  możliwość otrzymania powierzchni idealnie równej i gładkiej (nie wymagającej dodatkowego szpachlowania), nadającej się pod 

każdy rodzaj techniki wykończeniowej

•  dobra izolacyjność cieplna i akustyczna

•  wytwarzanie przez naturalny tynk gipsowy specyficznego mikroklimatu, przyjaznego człowiekowi 

•  szeroki zakres stosowania i stosunkowo niskie ceny.

NA ŚCIANY I SUFITY 
ZAKRES STOSOWANIA TYNKÓW GIPSOWYCH

Agregat Tynkarski TEMPO przeznaczony jest do mechanicznego nakła-
dania tynków gipsowych, wapienno-gipsowych, wapienno-cementowych 
poprzez bezpośredni natrysk zaprawy na powierzchnię ścian i sufitów. Po 
zmianie elementów pompy może służyć do wykonywania wylewek samo-
poziomujących. Agregat może być napełniany materiałami workowanymi, 
jak również poprzez pokrywę nadmuchującą z systemu silosowego. 

Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy przygotować zestaw 
narzędzi, potrzebnych przy poszczególnych etapach prac. Ich ilość za-
leży od liczebności brygady tynkarskiej. Narzędzia powinny być czyste, 
nieuszkodzone i dobrej jakości.
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Aby otrzymać ładną, gładko otynkowaną ścianę, przede wszystkim należy starannie przygotować podłoże. Jest to niezbędny 

warunek, decydujący o jakości efektu końcowego. W żadnym wypadku nie wolno lekceważyć tego etapu prac. Najpierw 

trzeba dokładnie obejrzeć podłoże - musi być ono czyste, równe i suche, o temperaturze powyżej +5°C. Spoiny w murze po -

winny zostać wypełnione „do lica”. Ruchome elementy i łuszczące się warstwy należy usunąć. Na powierzchni ściany nie może 

być żadnych wybrzuszeń i nierówności. Resztki starego betonu, czy pozostałości zapraw, skuwamy młotkiem murarskim. 

Jakość podłoża możemy łatwo sprawdzić, wykonując tzw. próbę drapania. Powierzchnię pod tynk skrobiemy ostrym narzę -

dziem, np. szpachelką. Jeżeli od podłoża nie odrywają się żadne luźne fragmenty, możemy uznać, że zostało ono przygotowane 

prawidłowo.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed wykonywaniem tynków gipsowych w pomieszczeniach powinny 
być zakończone prace instalacyjne, wmontowane okna i ewentualnie 
ościeżnice drzwiowe. Zaleca się, aby ościeżnice drewniane zamontować 
dopiero po wykonaniu i wyschnięciu mokrych tynków gipsowych.

Wszystkie puszki instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć specjalnymi 
zatyczkami plastikowymi, krążkami ze styropianu lub zwiniętą makula-
turą. Zabezpieczy się je w ten sposób przed zabrudzeniem oraz łatwo 
będzie je później zlokalizować. 

Wbudowane okna należy zabezpieczyć przezroczystą folią przed zabru-
dzeniem zaprawą gipsową. W przypadkach, gdy w pomieszczeniu nie ma 
jeszcze wmontowanych okien, należy postąpić tak samo, aby nie dopu-
ścić do powstawania przeciągów, które są niekorzystne dla technologii 
wykonywania tynków gipsowych.

Wszystkie nie związane i odpadające elementy podłoża należy usunąć 
szpachelką, gdyż mogą być one przyczyną późniejszego odspojenia się 
tynku od powierzchni ściany.
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Wystające elementy podłoża, takie jak zaprawa murarska w spoinie, 
należy skuć młotkiem murarskim, gdyż wystając poza lico ściany niepo-
trzebnie zwiększyłyby one grubość tynku.

Próbę ścieralności wykonuje się poprzez przetarcie dłonią powierzchni, 
na której kładziony będzie tynk gipsowy. Sprawdzamy, czy powierzchnia 
jest wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.

Próbę zwilżania wykonujemy, nanosząc wyrywkowo na podłoże betonowe 
czystą wodę przy pomocy pędzla. Jeżeli po 3-5 minutach jasne zabarwie-
nie w tym miejscu ściemniało, oznacza to, że podłoże jest wystarczająco 
chłonne. Jeżeli nie ściemniało, znaczy to, że jest za wilgotne lub zawiera 
środek antyadhezyjny.

Obecność środka antyadhezyjnego na podłożu betonowym wykrywamy 
przy pomocy lampy kwarcowej, w świetle której środki antyadhezyjne 
fluoryzują zielonkawo. Jeśli takie środki znajdują się na podłożu, należy je 
usunąć za pomocą preparatu odtłuszczającego lub pary wodnej.

Odsłonięte części metalowe w podłożu powinny być zabezpieczone 
przed korozyjnym działaniem gipsu. Zabezpieczenia te należy wykonać 
poprzez nałożenie antykorozyjnych powłok malarskich. Elementy wysta-
jące z podłoża, takie jak punkty instalacji wodnej lub CO, należy zabez-
pieczyć, np. folią, w celu uniknięcia zabrudzeń podczas tynkowania.
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GRUNTOWANIE PODŁOŻA

Gdy mamy pewność, że podłoże jest odpowiednio przygotowane, możemy przystąpić do gruntowania. Gruntować należy każde podłoże, 

na którym ma być zastosowany tynk. Do gruntowania gładkich podłoży mineralnych stosuje się Preparat Gruntujący INTER-GRUNT. 

Sprzedawany on jest w postaci gotowej do użycia, podczas pracy należy go jedynie przemieszać co pewien czas. Preparatu nie należy 

łączyć z innymi środkami, rozcieńczać, ani zagęszczać. Na podłoże nanosi się go za pomocą wałka lub pędzla malarskiego.

Czas całkowitego wyschnięcia INTER-GRUNTU wynosi ok. 24 godzin i dopiero po tym czasie można przystąpić do tynkowania. Podłoża 

porowate o dużej chłonności - wykonane z gazobetonu, płyt wiórowo-cementowych, cegły ceramicznej - gruntuje się Preparatem Gruntującym 

EURO-GRUNT 300 lub 500. Preparat sprzedawany jest w postaci koncentratu do rozcieńczenia z wodą w maksymalnym stosunku 1:3 lub 1:5. 

Dobrze zagruntowane podłoże zapewnia stabilną przyczepność zaprawy nawet przy znacznych wahaniach temperatur i wilgotności 

w pomieszczeniu. Nanoszenie tynków staje się dużo łatwiejsze, a wiązanie i wysychanie zaprawy następuje równomiernie.

Do gruntowania gładkich podłoży betonowych stosuje się Preparat 
Gruntujący INTER-GRUNT. Jest to środek gotowy do bezpośredniego 
użycia. Aby utrzymać jednorodność materiału przed oraz w trakcie nano-
szenia go, należy co pewien czas wymieszać preparat w pojemniku. Nie 
należy łączyć go z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać.

Na przygotowane gładkie podłoże betonowe INTER-GRUNT nanosi się 
ręcznie równomierną warstwą za pomocą wałka lub pędzla malarskiego. 
Gruntowanie podłoża należy wykonać co najmniej 24 godziny przed tyn-
kowaniem, aby podłoże z naniesionym preparatem całkowicie wyschło.

Na podłoża o dużej i zróżnicowanej chłonności, w celu jej zmniejszenia 
i wyrównania, nanosi się Preparat Gruntujący EURO- GRUNT 300
lub 500 w postaci nierozcieńczonej, wałkiem lub pędzlem, jako cienką 
i równomierną warstwę. Nakładanie zapraw gipsowych na podłoże moż-
na rozpocząć, gdy zagruntowana powierzchnia będzie sucha - po 4 do 12 
godzinach od nałożenia.
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Wszystkie wystające krawędzie ściany oraz naroża są w czasie eksploatacji najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne. Aby je 

przed tym uchronić, należy na wszystkich tych częściach osadzić metalowe narożniki siateczkowe. Nie tylko wzmacniają one fragmenty 

ściany, ale w czasie tynkowania pomagają wyprowadzić linie pionowe i poziome.

Jeżeli wykonawca decyduje się na tynkowanie z użyciem metalowych listew prowadzących, to ich instalacja nastąpić powinna na tym 

etapie prac. Listwy, podobnie jak narożniki, przykleja się do ściany zaprawą tynkarską. Stosowanie ich na ścianach o znacznej powierzchni 

pozwala podzielić, niewygodne często w obróbce, duże pole robocze na mniejsze, wygodniejsze fragmenty. Tym samym niejednokrotnie 

może w znacznym stopniu ułatwić i przyspieszyć obróbkę dużej powierzchni całej ściany.

PRZYKLEJANIE NAROŻNIKÓW 
I LISTEW PROWADZĄCYCH

Do docinania ocynkowanych narożni -
ków siateczkowych nie należy używać 
szlifierki kątowej, ponieważ cienka 
warstwa zabezpieczającego przed ko -
rozją ocynku w miejscu cięcia bardzo 
nagrzewa się i praktycznie ulega spa -
leniu. Stwarza to możliwość korozji 
narożników w zaprawie tynkarskiej. 
Do cięcia narożników należy stosować 
zwykłe nożyce do metalu.

Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy osadzić na wszystkich 
wystających krawędziach narożniki siateczkowe w celu wyprowadzenia 
linii pionowych i poziomych ściany oraz zabezpieczenia naroży przed 
późniejszymi uszkodzeniami mechanicznymi. Najpierw należy zwymia-
rować otwór w celu odpowiedniego docięcia narożników.

Odmierzoną długość narożników docina się przy pomocy nożyc do bla-
chy. Zaleca się przyklejanie narożników w jednym odcinku na danej kra-
wędzi. Jeżeli długość krawędzi przekracza długość narożnika, dozwolone 
jest ich dokładne łączenie.

W pierwszym pomieszczeniu narożniki osadzamy na zaprawie przygoto-
wanej ręcznie w wiaderku. W kolejnych pomieszczeniach do osadzania 
narożników można użyć zaprawy z agregatu, którą tynkuje się ściany, 
a czynność tę przeprowadzać można podczas przerw technologicznych.
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O tym trzeba pamiętać, stosując listwy 
prowadzące

1. Listwy przykleja się do ściany przy uży -
ciu zaprawy tynkarskiej. Należy roz -
mieszczać je w odstępach ok. 1 m.

2. Należy je wypionować, gdy zaprawa 
jest jeszcze plastyczna.

3. Następnie, za pomocą łaty sprawdza -
my, czy listwy są w jednej linii. Można 
też posłużyć się sznurkiem murar -
skim.

4. Listwy zabezpieczone są przez ocyn -
kowanie i po wykonaniu tynku po -
zostają w ścianie. A zatem, podczas 
tynkowania należy zwracać uwagę, by 
ich nie uszkodzić, ponieważ może to 
spowodować ich rdzewienie.

5. Zastosowanie listew prowadzących 
powoduje zwiększenie grubości tyn -
ku, przez co zwiększa się zużycie 
gipsu tynkarskiego.

6. Pozostawione w tynku listwy będą 
widoczne po całkowitym wyschnięciu 
tynku.

Przygotowaną zaprawę nakłada się punktowo, w postaci placków, na kra-
wędzie otworów drzwi, okien i filarów w odległości 15-25 cm. Następnie 
równomiernie wciska się narożnik w zaprawę, ustawiając i korygując jego 
położenie przy pomocy poziomnicy.

Narożniki należy ustawić przy pomocy poziomnicy, pamiętając, że ich 
ustawienie będzie wpływać nie tylko na estetykę wnętrza i bezpieczeń-
stwo krawędzi, ale także na grubość tynku, a co za tym idzie - na zużycie 
gipsu podczas tynkowania.

Listwy prowadzące warto stosować szczególnie w pomieszczeniach, 
w których będą układane płytki ceramiczne. Takie rozwiązanie pozwala 
na łatwiejsze uzyskanie pionu ścian oraz wyprowadzenie kątów we-
wnętrznych. Wyznaczamy miejsca przyklejania listew prowadzących, 
nakładamy tam zaprawę tynkarską i przyklejamy listwy.

Pozostaje nam jeszcze przyklejenie siatki zbrojącej na powierzchnię 
metalowych belek stropowych. Zostały one wcześniej pokryte farbą 
antykorozyjną, ale na gładkiej powierzchni tynk nie będzie się dobrze 
trzymał. Narzucamy zatem warstwę zaprawy i wciskamy w nią siatkę. 
Wymiary siatki powinny być większe od powierzchni belki o około 10 cm 
w każdym kierunku.
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WYKONYWANIE TYNKU GIPSOWEGO NA SUFICIE

Nakładanie tynku przy pomocy agregatu jest czynnością, która wymaga sprawnej organizacji pracy. Dzięki niej wzrasta wydaj -

ność ekipy tynkarskiej, a końcowy efekt jest bardziej satysfakcjonujący. Do tynkowania przystępujemy po zakończeniu wszel -

kich prac instalacyjnych, gdy zamontowane są już typowe ościeżnice drzwiowe i okna, a temperatura pomieszczeń utrzymuje 

się w granicach +5°C do +25°C.

Gipsową zaprawę tynkarską do mechanicznego natrysku uzyskujemy poprzez zmieszanie fabrycznie przygotowanego Tynku 

Gipsowego Maszynowego ALFA lub BETA z odpowiednią ilością wody w agregacie tynkarskim. Standardowo pracę roz -

poczyna się od sufitu, by zakończyć na ścianach. Cała praca, poszczególne jej etapy nie są zbyt skomplikowane, ale wymagają 

pewnej praktyki, zdyscyplinowania i elementarnej wyobraźni technicznej. 

Przed przystąpieniem do pracy, agregat należy podłączyć do sieci 
elektrycznej i wodnej. Agregat Tynkarski TEMPO jest przystosowany 
również do pracy z systemem silosowym. Poprzez zakładaną pokrywę 
nadmuchową gips z silosu jest wsypywany do agregatu automatycznie. 
Ustawiając poziom przepływomierza, uzyskuje się odpowiednią konsy-
stencję zaprawy tynkarskiej.

Przed rozpoczęciem tynkowania należy ustawić rusztowanie. Jego 
wysokość należy dostosować do wzrostu osoby narzucającej. Zaprawę 
narzuca się Agregatem Tynkarskim TEMPO przy użyciu pistoletu natry-
skowego.

Podczas narzucania zaprawy gipsowej na sufit tynkarz powinien mieć 
założone okulary ochronne. Aby prawidłowo wykonać narzut, pistolet 
natryskowy należy prowadzić prostopadle do sufitu, zachowując przy tym 
odległość około 10-15 cm.

Po narzuceniu tynku rozpoczyna się wstępne wyrównywanie powierzchni 
za pomocą łaty H. Trzyma się ją oburącz, i przykładając do sufitu, ściąga 
do siebie. Wyrównywanie powierzchni sufitu należy prowadzić w różnych 
kierunkach, tak aby uzyskać równą płaszczyznę. Nadmiar zaprawy, który 
zgromadził się na łacie, zbiera się pacą lub kielnią i narzuca tam, gdzie 
pozostały braki.

www.dolina-nidy.com.pl infolinia: 801 101 501
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Po wyrównaniu zaprawy należy przeprowadzić wstępną kontrolę pozio-
mu sufitu za pomocą poziomnicy, przykładając ją w różnych miejscach. 
Ewentualne odchylenia od poziomu należy skorygować przy użyciu łaty 
H.

Dalsze wyrównywanie powierzchni zaprawy na suficie należy rozpocząć 
po częściowym jej stwardnieniu, za pomocą łaty trapezowej. Czynność tę 
należy wykonywać, trzymając łatę trapezową oburącz i prowadząc ją do 
siebie, tak aby osiągnąć równą i wypoziomowaną powierzchnię sufitu.

Po wyrównaniu powierzchni sufitu łatą trapezową należy ponownie 
skontrolować poziom. Bardzo ważne jest sprawdzenie, czy poziom został 
zachowany przy zetknięciu sufitu ze ścianami.

Jeżeli powstały odchylenia, powierzchnię zaprawy na suficie przy zetknię-
ciu ze ścianami należy wyrównać przy pomocy skrobaka aluminiowego, 
równomiernie i delikatnie usuwając nim nadmiar stwardniałej zaprawy.

Po dalszym stwardnieniu zaprawy, przy użyciu szpachli długiej (pióra) 
należy wygładzić powierzchnię tynku na suficie. Czynność ta ma na celu 
uzyskanie równej i gładkiej powierzchni.

Tuż przed całkowitym stwardnieniem zaprawy (stan ten ocenia się, 
dotykając zaprawy ręką) powierzchnię tynku na suficie należy zrosić 
rozproszonym strumieniem czystej wody (tzw. mgiełką).

www.dolina-nidy.com.pl infolinia: 801 101 501
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Na odpowiednio przygotowaną powierzchnię ścian zaprawę tynkarską narzuca się przy pomocy agregatu tynkarskiego, 

przystosowanego do przerobu gotowych mieszanek. Zaprawę o konsystencji gęstej śmietany nakłada się na ściany 

poziomymi pasami zachodzącymi na siebie, w kierunku z góry na dół. Narzuconą zaprawę należy wstępnie wyrównać tzw. łatą 

„H”. Po rozpoczęciu procesu wiązania zaprawy należy dokładnie wyprowadzić powierzchnię i kąty przy użyciu łaty trapezowej 

i skrobaka aluminiowego, drobne ubytki i nierówności uzupełnić pacą blichówką. Po kolejnym okresie wiązania zaprawy należy 

wygładzić powierzchnię przy użyciu szpachli długiej (pióra). Odpowiednio stwardniały tynk należy zrosić wodą w postaci mgły 

i zatrzeć pacą gąbkową celem „wyciągnięcia” na powierzchnię mleczka, które po zmatowieniu należy równomiernie rozpro -

wadzić za pomocą szpachli długiej. Poprzez takie wygładzanie zewnętrzna powierzchnia tynku zyskuje powierzchnię optycznie 

idealnie gładką, w znacznym stopniu zamkniętą, ale nie ograniczającą procesu wysychania tynku.

WYKONYWANIE TYNKU GIPSOWEGO NA ŚCIANIE

Bezpośrednio po zroszeniu wodą powierzchni sufitu, należy zatrzeć tynk 
pacą gąbkową w celu wyciągnięcia „mleczka”, które potrzebne jest do 
utwardzenia i wygładzenia powierzchni tynku.

Ostateczne wygładzanie tynku na suficie wykonuje się przy pomocy szpa-
chli długiej (pióra), tak, aby otrzymać jednakową i gładką powierzchnię 
tynku.

Przed przystąpieniem do tynkowania ścian należy wykonać zbrojenia 
miejsc, w których łączą się elementy wykonane z różnych materiałów, np. 
łączenia pomiędzy cegłą a nadprożem betonowym. W tym celu trzeba 
narzucić zaprawę agregatem tynkarskim w miejsce przeznaczone do 
wklejenia siatki zbrojącej.

Siatkę zbrojącą docina się na szerokość około 10 cm z każdej strony 
łączenia materiałów. Następnie przy pomocy pacy stalowej (blichówki) 
wciska się siatkę we wcześniej narzuconą zaprawę. Po wciśnięciu 
siatki zaprawę należy równomiernie rozprowadzić. Czynność tę należy 
wykonać tuż przed narzuceniem zaprawy w celu zapewnienia dobrej 
przyczepności.

www.dolina-nidy.com.pl infolinia: 801 101 501
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Po ostatecznym wyrównaniu zaprawy łatą trapezową, kontrolujemy pion 
ściany przy pomocy poziomnicy, przykładając ją co najmniej w trzech 
różnych miejscach ściany.

Stykające się ze sobą krawędzie ścian, sufitu ze ścianą oraz ściany 
z podłogą należy wyrównać skrobakiem aluminiowym.

Wstępne wygładzenie powierzchni tynku wykonuje się szpachlą długą 
(piórem) po dalszym stwardnieniu zaprawy. Czynność ta ma na celu 
uzyskanie równej i gładkiej powierzchni.

Tuż przed całkowitym stwardnieniem zaprawy (stan ten ocenia się, 
dotykając zaprawę ręką) powierzchnię tynku na ścianie należy zrosić 
rozproszonym strumieniem czystej wody (tzw. mgiełką).

Zwilżoną powierzchnię zaprawy zaciera się pacą gąbkową w celu wy-
ciągnięcia „mleczka”. Powierzchnie tynku, na których planowane jest 
przyklejenie płytek ceramicznych, zostawia się zatarte pacą gąbkową 
„na ostro”.

Ostateczne wygładzanie kątów wewnętrznych wykonuje się „mleczkiem” 
przy pomocy szpachelki kątowej.

www.dolina-nidy.com.pl infolinia: 801 101 501
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Po wykonaniu tynki gipsowe nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jedynie w ciągu pierwszych 24 godzin należy zadbać o od-

powiednie warunki do hydratacji i wiązania zaprawy oraz stabilizacji przyczepności do podłoża. W tym okresie nie można narażać tynków 

gipsowych na przeciągi i intensywne suszenie oraz duże bezpośrednie nasłonecznienie. Po tym czasie wskazane jest zapewnienie odpo -

wiedniej wentylacji pomieszczeń, aby stopniowo usuwać nadmiar wilgoci z wysychającego tynku gipsowego. Ważną sprawą jest również 

temperatura w pomieszczeniach, która winna się kształtować w czasie dojrzewania i wysychania tynków w granicach od +5°C do +25°C. 

Tynk gipsowy w prawidłowo wentylowanym pomieszczeniu wysycha, w zależności od warunków pogodowych, od 7do 14 dni. W tym czasie 

z ciemnego i wilgotnego staje się jasnym, suchym podłożem. Po całkowitym wyschnięciu tynki gipsowe można wykończyć stosując metody 

praktycznie każdej techniki wykańczania tynków. Można je malować, przyklejać tapety lub układać płytki ceramiczne. Aby tynki gipsowe ma -

lować, wilgotność nie może przekraczać 1%. Do malowania możemy stosować farby klejowe, emulsyjne, olejne. Nie zaleca się malowania 

wapiennego.

SUSZENIE I DOJRZEWANIE TYNKÓW GIPSOWYCH

Ostateczne wygładzanie tynku na ścianach wykonuje się za pomocą 
szpachli długiej (pióra). Tak otrzymana powierzchnia tynku powinna być 
gładka i jednolita.

Prace tynkarskie można wykonywać również zimą, pamiętając jednak, 
aby temperatura podłoża nie była niższa niż +5°C podczas tynkowania 
i schnięcia tynków. Odpowiednią temperaturę mogą wówczas zapewnić 
nagrzewnice elektryczne.

www.dolina-nidy.com.pl infolinia: 801 101 501
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Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii 
w budownictwie, nie są trudne do wykonania. Wymagają jednak 
od ekipy wykonawczej umiejętności oraz staranności w czasie wy -
konywania poszczególnych etapów pracy. Technologia ta wymaga 
również znajomości norm egzekwowanych przez inspektorów 
nadzoru i przyszłych użytkowników.
Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przepro -
wadzić wg PN-B-10110:2005

Sprawdzeniu podlegają:
• zgodność z dokumentacją,
• przygotowanie podłoży (czystość, stabilność, gruntowanie), 
• rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności produ -

centa), 
• grubość tynku (nie mniej niż 2mm, a na suficie nie więcej niż 

15mm), 
• przyczepność tynku do podłoża (nie mniej niż 0,2 N/mm 2),
• występowanie wad i uszkodzeń powierzchni, 
• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków gipso -
wych wykonywanych maszynowo nie powinny być większe od 
wartości podanych w tablicy nr 3 normy PN-B-10110:2005 
jak niżej:

1. Odchylenie powierzeniu tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii 
prostej nie większe niż 5 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

PODSTAWOWE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 
DLA TYNKÓW GIPSOWYCH

Na zakończenie naszej instrukcji pragniemy Państwa poinformować, że DOLINA NIDY prowadzi szkolenia 

dla pracowników firm wykonawczych w zakresie technologii wykonywania mokrych tynków gipsowych, obsługi 

agregatu tynkarskiego i systemu silosowego zarówno w Akademii Stosowania Gipsu w Leszczach, jak i na budo -

wach w terenie. 

INFOLINIA  801-101-507 
www.dolina-nidy.com.pl

2. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie 
większe niż 3 mm na długości l m i ogółem nie więcej niż 6 mm 
w pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m oraz nie więcej niż 
8 mm w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m.
3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie 
większe niż 4 mm na długości l m i ogółem nie więcej niż 8 mm na 
całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi.
4. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzia-
nego w dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 4 mm na 
długości l m.

Prawidłowo wykonany tynk gipsowy powinien mieć powierzchnię 
płaską, a krawędzie proste lub o innym kształcie i przebiegu, zgod-
nie z kształtem podłoża i uzgodnieniami.
Powierzchnia tynku powinna być gładka, o naturalnym stopniu 
szorstkości. 
Barwa tynku powinna być jednolita na całej tynkowanej powierzch -
ni (w pomieszczeniu). Dopuszcza się nieznaczne różnice odcieni 
barwy. 
Wygląd powierzchni tynku należy sprawdzić oglądając ją z odległo -
ści 2 m, w świetle naturalnym rozproszonym.

Uwaga: przed przystąpieniem do wykonywania tynków gipsowych 
zalecamy zapoznanie się z wymaganiami nowej normy PN-B-10110:

2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania 
i wymagania techniczne.

www.dolina-nidy.com.pl infolinia: 801 101 501
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ZASTOSOWANIE
Tynk Gipsowy Maszynowy Lekki Plus ALFA przeznaczony jest do 
wykonywania wewnętrznych jednowarstwowych tynków 
gipsowych w budownictwie mieszkaniowym, budynkach 
użyteczności publicznej, hotelach, szpitalach, szkołach, itp. Może 
być nanoszony zarówno na ścianach i sufitach, w pomieszczeniach 
o normalnej wilgotności powietrza, w tym również w kuchniach 
i łazienkach. Przeznaczony jest do stosowania na podłożach 
z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu 
zwykłedgo oraz komórkowego.

WŁAŚCIWOŚCI
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY LEKKI PLUS ALFA jest nowoczesną 
fabrycznie przygotowaną zaprawą na bazie gipsu syntetycznego, 
lekkich wypełniaczy mineralnych oraz dodatków chemicznych, co 
w połączeniu z maszynowym sposobem aplikacji, zapewnia szybki 
postęp prac tynkarskich i obniżenie ich kosztu. Tynk charakteryzuje 
się lekką obróbką, wysoką wydajnością oraz bardzo dobrą 
wytrzymałością mechaniczną i przyczepnością. Dzięki temu 
powierzchnia uzyskanego tynku posiada jednolity jasny kolor, jest 
równa, gładka i odpowiednio twarda a przez to bardziej odporna na 
czynniki związane z codzienną eksploatacją pomieszczeń. Stanowi 
doskonałe podłoże pod malowanie, tapetowanie i układanie 
okładzin ceramicznych. Zastosowanie tynku gipsowego ALFA 
zapewnia korzystny mikroklimat w pomieszczeniach, pozytywnie 
wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka. Warstwa tynku 
charakteryzuje się również korzystnymi parametrami pod 
względem izolacyjności cieplnej a uzyskana klasa A1 gwarantuje 
całkowitą odporność na ogień.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

TYNK GIPSOWY 
MASZYNOWY LEKKI PLUS

Do wykonywania jednowarstwowych tynków 
maszynowych o zwiększonej wydajności, 
wytrzymałości i przyczepności

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być stabilne, suche, wolne od wykwitów i oczyszczone z zanieczyszczeń 
mogących osłabić przyczepność gipsu, a zwłaszcza kurzu, wolnych cząstek, olejów szalunkowych, 
tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Podłoże powinno być 
odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Podłoża bardzo 
chłonne i porowate (beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa oraz ceramiczna) należy 
zagruntować jednym z . Podłoża gładkie lub PREPARATÓW GRUNTUJĄCYCH EURO-GRUNT
o niewielkiej chłonności (betonowe) zagruntować PREPARATEM GRUNTUJĄCYM 
INTER-GRUNT. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z tynkiem 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Nie należy tynkować podłoży przemrożonych.

TYNK GIPSOWY MASZYNOWY LEKKI PLUS ALFA przygotowuje się do użycia i nakłada 
za pomocą agregatów tynkarskich.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Masę tynkarską o plastycznej konsystencji natryskuje się na podłoże poziomymi pasami 
zachodzącymi na siebie w kierunku z góry na dół. Zaleca się zachowanie grubości warstwy tynku 
minimum 8 mm na ścianach i sufitach oraz maksimum 15 mm na stropie i 30 mm na ścianach. 
Przerwy w narzucaniu masy mogą trwać maksymalnie do 20 min. Przy dłuższych przestojach 
agregat, narzędzia i węże należy opróżnić i wyczyścić. Zaprawę wyrównuje się następnie za 
pomocą łaty typu H, a po upływie 80÷120 minut za pomocą łaty trapezowej. W końcowej fazie 
obróbki tynk należy zwilżyć wodą w postaci mgły i zatrzeć pacą gąbkową celem "wyciągnięcia" na 
powierzchnię mleczka. Po jego zmatowieniu powierzchnię tynku wygładzić za pomocą szpachli 
długiej. Uwaga! Tynki, na których planowane jest przyklejenie płytek ceramicznych, pozostawia 
się zatarte pacą gąbkową „na ostro”. W okresie pierwszej doby od nałożenia tynku gipsowego, 
nie należy narażać go na przeciągi i bezpośrednie nasłonecznienie. Po tym czasie zalecane jest 
intensywne wentylowanie pomieszczeń, co znacznie ułatwi wysychanie tynku. Szczegółowe 
informacje na temat przygotowania podłoża oraz wykonywania tynków zamieszczono 
w „Instrukcji wykonywania tynków gipsowych narzucanych mechanicznie”. Czas wysychania 
zależy od grubości tynku, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Przyjmuje się że tynk 
o grubości 15 mm, w prawidłowo wentylowanym pomieszczeniu i temperaturze powyżej 15 C 
wysycha około 14 dni. Przed rozpoczęciem dalszych prac okładzinowych, lub malowania 
powierzchnia tynku musi być odpowiednio sucha.

SPOSÓB UŻYCIA

strona 1 z 2

NARZĘDZIA
Agregat tynkarski, łata „H”, łata trapezowa, poziomnica, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej 
(paca stalowa, szpachelka kątowa, szpachla długa), strug do narożników, paca gąbkowa. 
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE
Średnio zużywa się 0,75 kg na 1 m² przy grubości warstwy 1 mm.

Data wydania: 17.07.2014. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie 
tracą ważność.
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Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.
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Deklaracja Właściwości Użytkowych nr EC 26/CPR
PN-EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008)

EN 13279-1  B4/50/2
Tynk gipsowy do nakładania mechanicznego, 

lekki, do stosowania wewnątrz, na ścianach i sufitach

Reakcja na ogień klasa A1

Izolacyjność akustyczna, opór cieplny NPD

Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych - patrz karta 
charakterystyki

DANE TECHNICZNE
Wydajność 100 kg gipsu = ok. 130 l zaprawy

Czas obróbki tynku 240 + 30 minut (podany czas może 
u lec zm ianie w  zależności  od 
warunków składowania materiału, 
rodzaju  podłoża,  konsystencj i 
roboczej zaprawy oraz temperatury 
i wilgotności w pomieszczeniu)

Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,3 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 3,0 N/mm²
Ciężar nasypowy ok. 800 kg/m³
Ciężar objętościowy ok. 900 kg/m³
Minimalna grubość warstwy 8 mm
Maksymalna grubość warstwy na ścianie 30 mm
Maksymalna grubość warstwy na suficie 15 mm

Warunki podczas tynkowania temperatura podłoża i otoczenia
od +5 C do +25 C  

Przyczepność do podłoża ≥ 0,1 N/mm²

-

Należy bezwzględnie przestrzegać:
- właściwego przechowywania wyrobu,
- gruntowania i prawidłowego przygotowania podłoży,
- stosowania zalecanych grubości tynków,
- właściwych wilgotności i temperatur podłoża oraz otoczenia 
- zalecanego sposobu pielęgnacji tynku.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu 
niezgodnie z powyższymi zaleceniami oraz zasadami sztuki budowlanej. 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności do użycia wynosi 3 miesiące od daty produkcji 
umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać 
w szczelnie zamkniętych workach, na paletach w warunkach 
suchych oraz w silosach i autocysternach. Chronić przed wilgocią.

OPAKOWANIA
Worki papierowe 30 kg; luzem w silosie
Paleta: 1200 kg 

UWAGI

Spełnia wymagania PN-EN 13279-1:2009
Deklaracja właściwości użytkowych EC nr 26/CPR
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0231/01/2010
Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej nr HR/B/104/2011

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Data wydania: 17.07.2014. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie 
tracą ważność.
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ZASTOSOWANIE
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY LEKKI BETA przeznaczony jest do 
wykonywania wewnętrznych jednowarstwowych tynków 
gipsowych w budownictwie mieszkaniowym, budynkach 
użyteczności publicznej, hotelach, szpitalach, szkołach, itp. Może 
być nanoszony zarówno na ścianach i sufitach, w pomieszczeniach 
o normalnej wilgotności powietrza, w tym również w kuchniach 
i łazienkach. Przeznaczony jest do stosowania na podłożach 
z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu 
zwykłego oraz komórkowego. 

WŁAŚCIWOŚCI
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY LEKKI BETA jest nowoczesnym 
materiałem produkowanym na bazie gipsu naturalnego 
i syntetycznego. Odpowiednia kombinacja tych dwóch spoiw 
pozwoliła uzyskać tynk o jeszcze lepszych parametrach użytkowych 
– większej wytrzymałości mechanicznej i mniejszej wodożądności. 
Dzięki temu powierzchnia gotowego tynku jest bardziej odporna na 
czynniki związane z codzienną eksploatacją pomieszczeń. 
Zastosowanie lekkich wypełniaczy mineralnych pozwoliło 
poprawić obróbkę powierzchni podczas nakładania oraz zwiększyć 
wydajność tynku. W połączeniu z maszynowym sposobem 
aplikacji, zapewnia to szybki postęp prac tynkarskich i obniżenie ich 
kosztu. Powierzchnia gotowego tynku jest równa, gładka, twarda 
i stanowi doskonałe podłoże pod malowanie, tapetowanie 
i układanie okładzin ceramicznych. Zastosowanie tynku gipsowego 
zapewnia korzystny mikroklimat w pomieszczeniach, pozytywnie 
wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka. Warstwa tynku 
charakteryzuje się również korzystnymi parametrami pod 
względem izolacyjności cieplnej i jest całkowicie niepalna. 

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

Do wykonywania wewnątrz  budynków 
jednowarstwowych tynków maszynowych 
o zwiększonej wydajności i przyczepności

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być stabilne, suche, wolne od wykwitów i oczyszczone z zanieczyszczeń 
mogących osłabić przyczepność gipsu, a zwłaszcza kurzu, wolnych cząstek, olejów szalunkowych, 
tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Podłoże powinno być 
odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Podłoża bardzo 
chłonne i porowate (beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa oraz ceramiczna) należy 
zagruntować jednym z  Podłoża gładkie lub PREPARATÓW GRUNTUJĄCYCH EURO-GRUNT.
o niewielkiej chłonności (betonowe) zagruntować PREPARATEM GRUNTUJĄCYM INTER-
GRUNT. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z tynkiem powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Nie należy tynkować podłoży przemrożonych.

TYNK GIPSOWY MASZYNOWY LEKKI BETA przygotowuje się do użycia i nakłada za pomocą 
agregatów tynkarskich.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Masę tynkarską o plastycznej konsystencji natryskuje się na podłoże poziomymi pasami 
zachodzącymi na siebie w kierunku z góry na dół. Zaleca się zachowanie grubości warstwy tynku 
minimum 8 mm na ścianach i sufitach oraz maksimum 15 mm na stropie i 30 mm na ścianach. 
Przerwy w narzucaniu masy mogą trwać maksymalnie do 20 min. Przy dłuższych przestojach 
agregat, narzędzia i węże należy opróżnić i wyczyścić. Zaprawę wyrównuje się następnie za 
pomocą łaty typu H, a po upływie 80÷120 minut za pomocą łaty trapezowej. W końcowej fazie 
obróbki tynk należy zwilżyć wodą w postaci mgły i zatrzeć pacą gąbkową celem "wyciągnięcia" na 
powierzchnię mleczka. Po jego zmatowieniu powierzchnię tynku wygładzić za pomocą szpachli 
długiej. Uwaga! Tynki, na których planowane jest przyklejenie płytek ceramicznych, pozostawia 
się zatarte pacą gąbkową „na ostro”. W okresie pierwszej doby od nałożenia tynku gipsowego, 
nie należy narażać go na przeciągi i bezpośrednie nasłonecznienie. Po tym czasie zalecane jest 
intensywne wentylowanie pomieszczeń, co znacznie ułatwi wysychanie tynku. Szczegółowe 
informacje na temat przygotowania podłoża oraz wykonywania tynków zamieszczono 
w „Instrukcji wykonywania tynków gipsowych narzucanych mechanicznie”. Czas wysychania 
zależy od grubości tynku, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Przyjmuje się że tynk 
o grubości 15 mm, w prawidłowo wentylowanym pomieszczeniu i temperaturze powyżej 15 C o

wysycha około 14 dni. Przed rozpoczęciem dalszych prac okładzinowych powierzchnia tynku 
musi być odpowiednio sucha.

SPOSÓB UŻYCIA
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NARZĘDZIA
Agregat tynkarski, łata "H", łata trapezowa, poziomica, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej 
(szpachla długa, paca stalowa, szpachelka kątowa), strug do narożników, paca gąbkowa. 
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po użyciu. 

ZUŻYCIE
Średnio zużywa się ok. 0,8 kg na 1 m   przy grubości warstwy 1 mm.2

Data wydania: 04.08.2014. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie 
tracą ważność.
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Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.
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10
Deklaracja Właściwości Użytkowych EC nr 19/CPR

PN-EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008)
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY LEKKI BETA

EN 13279-1  B4/50/2
Tynk gipsowy do nakładania mechanicznego, 

lekki, do stosowania wewnątrz, na ścianach i sufitach

Reakcja na ogień klasa A1
Izolacyjność akustyczna, opór cieplny NPD

Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych - patrz karta 
charakterystyki

DANE TECHNICZNE
Wydajność 100 kg gipsu = ok. 125 l zaprawy

Czas obróbki tynku 240 + 30 minut (podany czas może 
u lec zm ianie  w zależności  od 
warunków składowania materiału, 
rodzaju  podłoża,  konsystenc ji 
roboczej zaprawy oraz temperatury 
i wilgotności w pomieszczeniu)

Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,0 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,5 N/mm²
Ciężar nasypowy ok. 780 kg/m³
Ciężar objętościowy ok. 850 kg/m³
Minimalna grubość warstwy 8 mm
Maksymalna grubość warstwy na ścianie 30 mm
Maksymalna grubość warstwy na suficie 15 mm

Warunki podczas tynkowania
od +5 C do +25 C  

Przyczepność do podłoża ≥ 0,1 N/mm²

-

Należy bezwzględnie przestrzegać:
- właściwego przechowywania wyrobu,
- gruntowania i prawidłowego przygotowania podłoży,
- stosowania zalecanych grubości tynków,
- właściwych wilgotności i temperatur podłoża oraz otoczenia 
- zalecanego sposobu pielęgnacji tynku.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu 
niezgodnie z powyższymi zaleceniami oraz zasadami sztuki budowlanej. 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności do użycia wynosi 3 miesiące od daty produkcji 
umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać 
w szczelnie zamkniętych workach, na paletach w warunkach 
suchych oraz w silosach i autocysternach. Chronić przed wilgocią.

OPAKOWANIA
Worki papierowe 30 kg; luzem w silosie
Paleta: 1200 kg 

UWAGI

Spełnia wymagania PN-EN 13279-1:2009
Deklaracja właściwości użytkowych EC nr 19/CPR
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0231/01/2010
Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej nr HR/B/105/2011

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Data wydania: 04.08.2014. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie 
tracą ważność.

Posiada Atest Higieniczny PZH i Świadectwo z zakresu higieny 
radiacyjnej.

Proporcje mieszanki ok. 0,7 l wody na 1 kg

- temperatura podłoża i otoczenia
do 70 %- wilgotność w pomieszczeniu
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ZASTOSOWANIE
PREPARAT GRUNTUJĄCY EURO-GRUNT 300, po rozcieńczeniu, 
przeznaczony jest do gruntowania chłonnych i porowatych 
powierzchni wykonanych z betonu komórkowego, cegły, pustaków 
ceramicznych i silikatowych, płyt cementowo-wiórowych, płyt 
gipsowych i gipsowo-kartonowych oraz tynków gipsowych, 
cementowych i cementowo-wapiennych. Stosuje się go do 
odpowiedniego przygotowania podłoża przed wykonywaniem 
tynków i gładzi gipsowych, cementowych tynków i warstw 
wyrównawczych oraz przed użyciem klejów gipsowych i zapraw 
klejących. 

WŁAŚCIWOŚCI
PREPARAT GRUNTUJĄCY EURO-GRUNT 300, dzięki dużej 
zdolności penetracji, wnika w głąb nawet bardzo starych i suchych 
podłoży, powodując ich wzmocnienie i ujednorodnienie 
parametrów całej powierzchni. Reguluje proces chłonności 
podłoża, poprawia warunki wiązania oraz zwiększa przyczepność 
warstw nakładanych na zagruntowane powierzchnie. Dzięki 
zastosowaniu preparatu nakładane warstwy wiążą i wysychają 
równomiernie, osiągają zakładane parametry wytrzymałościowe 
i nie są narażone na odparzenie. W trakcie nakładania preparat nie 
zmydla się. Po wyschnięciu tworzy jasnozieloną powłokę, 
przepuszczalną dla pary wodnej.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

Do gruntowania chłonnych i porowatych 
podłoży mineralnych, pod tynki, gładzie i kleje 
gipsowe oraz farby dyspersyjne

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność 
preparatu, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków 
antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo 
oczyścić za pomocą szczotki drucianej. Podłoże, na które ma być nanoszony PREPARAT 
GRUNTUJĄCY EURO-GRUNT 300, powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie 
może przekraczać 3%.

PREPARAT GRUNTUJĄCY EURO-GRUNT 300 produkowany jest w postaci skondensowanej. 
Przed użyciem należy go rozcieńczyć czystą wodą w zależności od stopnia chłonności 
gruntowanego podłoża. Dla podłoży ceramicznych zaleca się stosowanie proporcji 1:3 
(15 kg koncentratu wymieszać z 45 l wody); dla podłoży mocno chłonnych – typu betonu 
komórkowy - zaleca się proporcję 1:2 (15 kg koncentratu wymieszać z 30 l wody) lub 1:2,5 
(15 kg koncentratu wymieszać z 37,5 l wody). Koncentrat należy wymieszać z wodą przy użyciu 
wiertarki z mieszadłem, do uzyskania jednorodnej konsystencji. Nie wolno go łączyć z innymi 
materiałami.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU

Rozcieńczony preparat nanosi się na podłoże za pomocą wałka, pędzla lub metodą natryskową, jako 
cienką i równomierną warstwę. Nakładanie kolejnych warstw należy rozpocząć, gdy zagruntowana 
powierzchnia będzie sucha, tj. po upływie ok. 4-12 godzin od momentu naniesienia preparatu. 

SPOSÓB UŻYCIA

NARZĘDZIA
Wiertarka z mieszadłem, wałek malarski lub pędzel, urządzenie do 
natryskiwania. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio 
po użyciu.

ZUŻYCIE
Średnio zużywa się około 0,10,3 kg preparatu na 1 m  ²
(przy rozcieńczeniu 1:3). 
W praktyce zużycie uzależnione jest od stopnia chłonności podłoża.

Data wydania: 04.08.2014. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie 
tracą ważność.

EURO-GRUNT 300
PREPARAT GRUNTUJĄCY

KONCENTRAT

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i prze-
chowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w warunkach 
suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). 
Chronić przed przegrzaniem. 

OPAKOWANIA
Pojemniki plas kowe 15 kg.
Paleta: 240 kg w pojemnikach 15 kg.

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji nielotnych nie mniej niż 10%

Temperatura podłoża i otoczenia od +5 C do +25 C
30 g/l

Czas  wysychania ok. 4-12 godzin

Dopuszczalna zawartość LZO (VOC)
2,30 g/lMaksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie

Spełnia wymagania PN-C-81906
Krajowa deklaracja zgodności nr 16 z dnia 01.12.2006 r.
Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0543/01/2010 

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

UWAGI
Należy chronić oczy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami skonsultować się 
z lekarzem.
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Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.
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DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji nielotnych nie mniej niż 10%

Temperatura podłoża i otoczenia od +5 C do +25 C
30 g/l

Spełnia wymagania PN-C-81906
Krajowa deklaracja zgodności nr 16 z dnia 01.12.2006 r.
Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0543/01/2010 

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Data wydania: 04.08.2014. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie 
tracą ważność.

Czas  wysychania ok. 4-12 godzin

Dopuszczalna zawartość LZO (VOC)
2,30 g/lMaksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie



zdrowy klimat dla domu i biznesu

Karta techniczna

DOLINA NIDY SP. Z O.O.
Leszcze 15, 28-400 Pińczów, tel. +48 41 3578125/129, fax +48 41 3578124
INFOLINIA 801 101 507 (całkowity koszt połączenia = 1 impuls)
www.dolina-nidy.com.pl

ZASTOSOWANIE
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY ZETA przeznaczony jest do 
wykonywania wewnętrznych jednowarstwowych tynków 
gipsowych w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, 
szpitalach, szkołach oraz w budownictwie mieszkaniowym. Może 
być nanoszony na ścianach i sufitach, w pomieszczeniach 
o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach 
i łazienkach. Przeznaczony jest do stosowania na podłożach 
z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu 
zwykłego i komórkowego po odpowiednim przygotowaniu 
podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI
TYNK GIPSOWY MASZYNOWY ZETA jest nowoczesną fabrycznie 
przygotowaną zaprawą na bazie gipsu syntetycznego, wypełniaczy 
mineralnych oraz dodatków chemicznych. Wysoka zawartość 
spoiwa oraz odpowiednio dobrane kruszywo sprawia że gotowa 
wyprawa tynkarska ma bardzo korzystne parametry użytkowe - 
zwiększoną twardość powierzchni oraz bardzo wysoką 
wytrzymałość mechaniczną. Dzięki temu doskonale nadaje się do 
wykonywania wypraw w miejscach szczególnie narażonych na 
uszkodzenia podczas eksploatacji – w budynkach użyteczności 
publicznej, hotelach, szkołach oraz na korytarzach i klatkach 
schodowych w budynkach mieszkalnych. Stanowi doskonałe 
podłoże pod układanie okładzin ceramicznych oraz malowanie 
i tapetowanie. Zastosowanie tynku ZETA zapewnia korzystny 
mikroklimat w pomieszczeniach, pozytywnie wpływający na 
zdrowie i samopoczucie człowieka. Warstwa tynku charakteryzuje 
się również korzystnymi parametrami pod względem izolacyjności 
cieplnej a uzyskana klasa A1 gwarantuje całkowitą odporność na 
ogień. 

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia.

Do wykonywania jednowarstwowych tynków 
maszynowych o zwiększonej twardości 
powierzchni wewnątrz budynków

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być stabilne, suche, wolne od wykwitów i oczyszczone z zanieczyszczeń 
mogących osłabić przyczepność gipsu, a zwłaszcza kurzu, wolnych cząstek, olejów szalunkowych, 
tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Podłoże powinno być 
odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Podłoża bardzo 
chłonne i porowate (beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa oraz ceramiczna) należy 
zagruntować jednym z . Podłoża gładkie lub PREPARATÓW GRUNTUJĄCYCH EURO-GRUNT
o niewielkiej chłonności (betonowe) zagruntować PREPARATEM GRUNTUJĄCYM INTER-
GRUNT. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z tynkiem powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Nie należy tynkować podłoży przemrożonych.

TYNK GIPSOWY MASZYNOWY ZETA przygotowuje się do użycia i nakłada za pomocą agregatów 
tynkarskich.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Masę tynkarską o plastycznej konsystencji natryskuje się na podłoże poziomymi pasami 
zachodzącymi na siebie w kierunku z góry na dół. Zaleca się zachowanie grubości tynku minimum 
8 mm na ścianach i sufitach oraz maksimum 15 mm na stropie i 30 mm na ścianach. Przerwy 
w narzucaniu masy mogą trwać maksymalnie do 20 min. Przy dłuższych przestojach agregat, 
narzędzia i węże należy opróżnić i wyczyścić. Zaprawę wyrównuje się następnie za pomocą łaty 
typu H, a po upływie 80÷120 minut za pomocą łaty trapezowej. W końcowej fazie obróbki tynk 
należy zwilżyć wodą w postaci mgły i zatrzeć pacą gąbkową celem "wyciągnięcia" na 
powierzchnię mleczka. Po jego zmatowieniu powierzchnię tynku wygładzić za pomocą szpachli 
długiej. Uwaga! Tynki, na których planowane jest przyklejenie płytek ceramicznych, pozostawia 
się zatarte pacą gąbkową „na ostro”. W okresie pierwszej doby od nałożenia tynku gipsowego, 
nie należy narażać go na przeciągi i bezpośrednie nasłonecznienie. Po tym czasie zalecane jest 
intensywne wentylowanie pomieszczeń, co znacznie ułatwi wysychanie tynku. Szczegółowe 
informacje na temat przygotowania podłoża oraz wykonywania tynków dostępne u producenta. 
Czas wysychania zależy od grubości tynku, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. 
Przyjmuje się że tynk o grubości 15 mm, w prawidłowo wentylowanym pomieszczeniu 
i temperaturze powyżej 15 oC wysycha około 21 dni. Przed rozpoczęciem dalszych prac 
okładzinowych, lub malowania powierzchnia tynku musi być odpowiednio sucha.

SPOSÓB UŻYCIA
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NARZĘDZIA
Agregat tynkarski, łata "H", łata trapezowa, poziomica, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej 
(szpachla długa, paca stalowa, szpachelka kątowa), strug do narożników, paca gąbkowa. 
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po użyciu. 

ZUŻYCIE
Średnio zużywa się ok. 1,1 kg na 1 m   przy grubości warstwy 1 mm.2

Data wydania: 04.08.2014. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie 
tracą ważność.

o podwyższonej twardości powierzchni



zdrowy klimat dla domu i biznesu

Karta techniczna

DOLINA NIDY SP. Z O.O.
Leszcze 15, 28-400 Pińczów, tel. +48 41 3578125/129, fax +48 41 3578124
INFOLINIA 801 101 507 (całkowity koszt połączenia = 1 impuls)
www.dolina-nidy.com.pl

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i  sposób jego użycia.
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12
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr EC 28/CPR

PN-EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008)

EN 13279-1 B7/50/6
Tynk gipsowy o zwiększonej twardości powierzchni, do nakładania 
mechanicznego, do stosowania wewnątrz, na ścianach i sufitach

Reakcja na ogień klasa A1
Izolacyjność akustyczna, opór cieplny NPD

Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych - patrz karta 
charakterystyki

DANE TECHNICZNE
Wydajność 100 kg gipsu = ok. 110 l zaprawy

Czas obróbki tynku 240 + 30 minut (podany czas może 
u lec zm ianie  w zależnoś ci  od 
warunków składowania materiału, 
rodzaju  podłoża,  konsystencj i 
roboczej zaprawy oraz temperatury 
i wilgotności w pomieszczeniu)

Wytrzymałość na zginanie ≥ 2,0 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 6,0 N/mm²

Ciężar nasypowy ok. 1000 kg/m³
Ciężar objętościowy ok. 1100 kg/m³
Minimalna grubość warstwy 8 mm
Maksymalna grubość warstwy na ścianie 30 mm
Maksymalna grubość warstwy na suficie 15 mm

Warunki podczas tynkowania
od +5 C do +25 C  

Przyczepność do podłoża ≥ 0,1 N/mm²

-

Należy bezwzględnie przestrzegać:
- właściwego przechowywania wyrobu,
- gruntowania i prawidłowego przygotowania podłoży,
- stosowania zalecanych grubości tynków,
- właściwych wilgotności i temperatur podłoża oraz otoczenia 
- zalecanego sposobu pielęgnacji tynku.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu 
niezgodnie z powyższymi zaleceniami oraz zasadami sztuki budowlanej. 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności do użycia wynosi 3 miesiące od daty produkcji 
umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać 
w szczelnie zamkniętych workach, na paletach w warunkach 
suchych oraz w silosach i autocysternach. Chronić przed wilgocią. 

OPAKOWANIA
Worki papierowe 30 kg; luzem w silosie
Paleta: 1260 kg 

UWAGI

Spełnia wymagania PN-EN 13279-1:2009
Deklaracja właściwości użytkowych EC nr 27/CPR
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0636/2012
Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej nr HR/B/38/2012

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Data wydania: 04.08.2014. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie 
tracą ważność.

Posiada Atest Higieniczny PZH i Świadectwo z zakresu higieny 
radiacyjnej.

Proporcje mieszanki ok. 0,7 l wody na 1 kg

- temperatura podłoża i otoczenia
do 70 %- wilgotność w pomieszczeniu

Twardość kulkowa 12,0  N/mm²



PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA 
PRAC TYNKARSKICH

1. NALEŻY PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ POMIESZCZENIA l FRONT ROBÓT.

2. PODŁOŻE PRZEZNACZONE DO TYNKOWANIA POWINNO BYĆ RÓWNE, NOŚNE l MOCNE, STABILNE l CZYSTE, WOLNE 
OD KURZU l TŁUSZCZÓW. NALEŻY JE PRAWIDŁOWO l STARANNIE PRZYGOTOWAĆ, A NASTĘPNIE ZAGRUNTOWAĆ 
WŁAŚCIWYM PREPARATEM GRUNTUJĄCYM.

3. NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE ELEMENTY METALOWE WYSTAJĄCE Z PODŁOŻA.

4. DO PRAC TYNKARSKICH NALEŻY UŻYWAĆ ODPOWIEDNICH l CZYSTYCH NARZĘDZI ORAZ AKCESORIÓW.

5. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZASAD SPORZĄDZANIA ZAPRAWY TYNKARSKIEJ l WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH
PÓW TECHNOLOGICZNYCH.

6. W OKRESIE PIERWSZEJ DOBY OD NAŁOŻENIA TYNKU GIPSOWEGO, NIE NALEŻY NARAŻAĆ GO NA PRZECIĄGI l BEZ-
POŚREDNIE NASŁONECZNIENIE. PO TYM CZASIE ZALECANE JEST INTENSYWNE WENTYLOWANIE POMIESZCZEŃ, CO 
ZNACZNIE UŁATWI WYSYCHANIE TYNKU.

7. PRACE TYNKARSKIE NALEŻY WYKONYWAĆ TYLKO PRZY DODATNICH TEMPERATURACH POMIESZCZENIA l PODŁOŻA 
- POWYŻEJ +5 °C.

8. ZAPRAW TYNKARSKICH NIE STOSUJE SIĘ NA PODŁOŻACH DREWNIANYCH, METALOWYCH l Z TWORZYW SZTUCZ-
NYCH.

9. GIPSY TYNKARSKIE PAKOWANE W WORKACH NALEŻY CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ, PRZEWOZIĆ ORAZ PRZECHOWY-
WAĆ NA BUDOWIE W SUCHYCH WARUNKACH.

10. GIPSY TYNKARSKIE ZAWIERAJĄ WAPNO. NALEŻY CHRONIĆ OCZY l SKÓRĘ. PRZY BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE ZAPRA -
WY Z OCZAMI NALEŻY JE OBFICIE PRZEMYĆ CZYSTĄ WODĄ l SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.

  

DOLINA NIDY Sp. z o.o.
Leszcze 15, 28-400 Pińczów
sprzedaz@dolina-nidy.com.pl
www.dolina-nidy.com.pl

www.dolina-nidy.com.pl


