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WŁAŚCIWOŚCI
SKAŁA ZTM WL-10 jest gotową suchą mieszanką wysokiej jakości wapna, spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących. 
Zaprawa jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży 
mineralnych, brakiem spływu z powierzchni pionowej, paroprzepuszczalnością.

ZASTOSOWANIE
Do maszynowego wykonywania tynków cementowo-wapiennych. Również do ręcznego wykonywania "przecierek" na istniejących 
tynkach, wypełnianiach ubytków, bruzd na ścianach i sufitach. Stosowana wewnątrz budynków.

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb itp. 
Zniszczone i słabo przylegające tynki usunąć. Przy tynkowaniu ścian wymurowanych 
na pełną spoinę przed tynkowaniem spoinę usunąć na głębokości około 10 mm. Powierzchnię można bezpośrednio przed nakłada-
niem zaprawy zwilżyć wodą. Podłoża o wysokiej nasiąkliwości (np. beton komórkowy, itp.) należy zwilżyć wodą lub zagruntować 
preparatem gruntującym SKAŁA PG lub SKAŁA PGU.
Przygotowanie produktu:
Suchą mieszankę zaprawy tynkarskiej wsypać do zasobnika maszyny tynkarskiej. Parametry maszyny ustawić tak, aby uzyskać 
odpowiednią konsystencję nakładanej zaprawy (łatwość nakładania i stabilność natryskiwanej warstwy). Zużycie wody około 200 do 
250 l/h, ciśnienie  na wyjściu 9,0 do 10,0 bar. Stosować maszyny tynkarskie akcesoria do wyrobów cementowych. Przy ręcznym 
przygotowaniu mieszanki zachować proporcje 5,25 - 6,25 litra wody na 25 kg suchej zaprawy.
Technologia wykonania:
Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej należy wykonać obrzutkę zaprawą cementową. Grubość obrzutki nie powinna być mniejsza 
niż 2 mm. Zaprawę należy nanosić równomiernie na całej powierzchni. Natrysk należy prowadzić od góry do dołu poziomymi 
ruchami, a następnie wyrównać powierzchnię długą łatą.
Zacieranie należy wykonać po rozpoczęciu wiązania tynku, pacą z tworzywa sztucznego, metalową lub filcową. Czas wiązania uzależ-
niony jest od temperatury i wilgotności powietrza.
Przy nakładaniu kilku warstw, kolejną warstwę należy nakładać po związaniu i „uszorstkowieniu” poprzedniej warstwy w celu 
zwiększenia przyczepności. Jeśli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne, nie należy go zacierać. Świeże tynki należy 
chronić przed przeciągami oraz przed zbyt szybkim wysychaniem. 
W razie potrzeby tynk należy co pewien czas zwilżyć czystą wodą. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperatu-
rze otoczenia i podłoża od +5ºC do +25ºC.
Wysychanie:
Czas wysychania zaprawy tynkarskiej zależy od temperatury i wilgotności i wynosi min. 48h. W niskiej temperaturze i  wysokiej 
wilgotności czas wysychania zaprawy wydłuży się.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
UWAGA! Przygotowanie, aplikacja i schnięcie zaprawy powinno przebiegać w przedziale temperatur od +5ºC do +25ºC. Decyzja o 
wykonywaniu prac w warunkach zbliżonych do granicznych podejmowana jest przez bezpośredni nadzór na budowie. 

ZUŻYCIE
Na pokrycie powierzchni 1 m2 przy grubości tynku 10 mm potrzeba około 13 kg suchej zaprawy. 

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY
Bezpośrednio po zakończeniu prac, przeczyścić przewody przy użyciu gumowej kulki, maszyny i narzędzia przemyć czystą wodą.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
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 kontak-
towe, 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. 

SKAŁA ZTM WL-10
wapienno-cementowa zaprawa tynkarska z perlitem do wnętrz P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. Zasięgnąć porady/ wysypki. Zasięgnąć porady/ zgłosić się 

pod opiekę lekarza. 
P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej zaprawie wyrobu ≤ 0,0002%.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnie zamknię-
tym opakowaniu. Worki na budowie układać na paletach i zabezpieczać przed deszczem i wilgocią kondensacyjną.

DANE TECHNICZNE
Gęstość nasypowa    ok. 1,3 kg/dm3

Przyczepność do betonu  ≥ 0,25 MPa
Czas pracy   2,5 ÷ 3 godziny
Zużycie (dla grubości 1 cm)  ok. 13 kg/m2

Temp. nakładania i wysychania  +5ºC do +25ºC. 
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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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