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- Ułatwia i przyspiesza wykonanie prac
- Wysoka przyczepność
- Bardzo dobre parametry wytrzymałościowe
- Nie wymaga stosowania dodatków

WŁAŚCIWOŚCI
SKAŁA ZMP  jest gotową suchą mieszanką spoiwa cementowego , wapna,  wypełniaczy mineralnych i  środków modyfikujących. Zaprawa 
jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu.

ZASTOSOWANIE
Zaprawa murarska SKAŁA ZMP przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych robót murarskich oraz spoinowania ścian. Dzięki 
swojej plastyczności i wytrzymałości nadaje się jako podkład pod tynki oraz jako zaprawa do wypełniania ubytków w tynkach. Odznacza 
się dużą przyczepnością do różnego rodzaju materiałów budowlanych. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscach spoin 
miedzy elementami muru. Jest produktem o uniwersalnym zastosowaniu.

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Przygotowanie podłoża:
Elementy przeznaczone do układania należy oczyścić z kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować brak 
przyczepności.Należy stosować elementy o wysokiej dokładności wymiarów.   
Przygotowanie masy:
Masę przygotowuje się przez wsypanie suchej zaprawy SKAŁA ZMP do wody w ilości 4,5-5 litra na worek 25kg (proporcje  wody 
ustala się doświadczalnie w zależności od pożądanej konsystencji). Mieszać ręcznie lub mechaniczne (wiertarką), aż do uzyskania 
jednorodnej mieszaniny. Zaprawa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości robocze przez 
około 4 godziny. W przypadku zgęstnienia należy masę przemieszać. Nie wolna dolewać wody. Nie dodawać piasku, cementu i innych 
dodatków. Ściśle przestrzegać ilości dodawanej wody, nadmiar obniża parametry wytrzymałościowe zaprawy.
Wykonanie:
Przygotowaną zaprawę nakłada się na powierzchnię poziomą i pionową cegieł lub bloczków za pomocą kielni ząbkowanej, która 
pozwala równomiernie rozprowadzić zaprawę na wymaganą grubość. 
Przed nałożeniem zaprawy murarskiej, wierzch poprzedniej warstwy cegieł należy wyrównać, a następnie zmieść szczotką. 
Cegły należy układać na świeżej warstwie zaprawy i dobijać gumowym młotkiem. Nadmiar zaprawy należy zebrać kielnią. 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do 25ºC.

ZUŻYCIE
Z jednego worka 25kg można wymurować około 0,5m² muru grubości ½ cegły pełnej.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy spłukać czystą wodą. Stwardniałe zanieczyszczenia usunąć mechanicznie. Nie 
wylewać do kanalizacji i zbiorników . Dokładnie opróżnione puste opakowania papierowe mogą być powtórnie przerobione w procesie 
recyklingu.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Produkt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu można magazynować przez okres 
12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE
Skład:   cement, wypełniacze mineralne, środki modyfikujące         
Opakowanie:  worek papierowy
Wielkość opakowania: 25 kg
Przechowywanie:  12 miesięcy
Kolor:   szary
Proporcje mieszania: 4,5 – 5litra wody na worek 25kg
Zużycie:   0,5m² muru gr. ½  cegły pełnej z worka 25kg 
Temperatura podłoża: +5ºC do 25ºC
Temperatur otoczenia:  +5ºC do 25ºC
Czas pracy:  ok. 4 godz.
Gęstość nasypowa:  ok. 1,5 kg/dm³
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu  ≤0,0002%

SKAŁA ZMP
Zaprawa murarska do murowania i spoinowania ścian NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera: Cement portlandzki
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
H315  Działa drażniąco na skórę
H317  Może powodować reakcję alergiczną skóry 
H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H335  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki konta-
ktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
P304+ P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.
Uwaga: Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku zatarcia oka, przepłukać 
je dużą ilością czystej wody a następnie skontaktować się z lekarzem.
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej zaprawie wyrobu ≤ 0,0002%.
Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy zawsze 
wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie 
poprzednie karty techniczne.
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SKAŁA ZMP Zaprawa murarska do klinkieru z trasem

NIEBEZPIECZEŃSTWO
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Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji 
technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.
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