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Opis produktu Zakres stosowania Właściwości

Struktura materiału
Knauf MP 75 L

Budownictwo mieszkaniowe, hotele, koszary,
szpitale, pomieszczenia przeznaczone do
pobytu ludzi i pomieszczenia o zwykłej
wilgotności powietrza, włącznie z domowymi
pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności,
jak kuchnie i łazienki. Tynk gipsowy MP 75
układany jest jednowarstwowo, jako tynk
wewnętrzny na powierzchniach ścian i sufitów.
W przypadku trudnych podłoży wymagane jest
stosowanie środka zwiększającego przyczep-
ność, np. Knauf Betokontakt, a na podkładach
tynkarskich (np. lekkich płytach budowlanych)
siatki zbrojącej Gitex, którą wtapia się na
głębokość 1/3 grubości tynku. W tym przypadku
minimalna grubość tynku wynosi 15 mm.
Wtapianie siatki wykonuje się techniką mokre na
mokre.

nieszkodliwość dla skóry ludzkiej
elastyczność
wydajność
jednowarstwowe układanie
wysoka wydajność robót tynkarskich
mała ilość odpadków zaprawy
szybkie schnięcie
odporność na ścieranie
możliwość wbijania gwoździ
regulacja klimatu w pomieszczeniu
niepalny, klasa reakcji na ogieńA1
wg PN-EN13501-1
możliwość nadawania struktury powierzchni
łatwość układania płytek ceramicznych i ta-
petowania

jest
zapraw ,

Polsk Norm
siada Atest Higi niczny

fabrycznie przygotowaną
spełniającą wy-

magania iej y EN 13279-1 oraz
po jącą e PZH.

Worek 30 kg nr art. 61193

,
suchą ą na bazie gipsu
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Niniejsza karta techniczna okre la zakres stosowania materia u i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie mo e zast pi ócz
podanych zalece y wykona ywu na warunki i sposób jego
u ycia. W przypadku w tpliwo ci nale y wykona asne próby stasowania. Wraz z ukazaniem si no niejsze.
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Podłoże i przygotowanie

Beton zwykły lekki

, prefabrykaty betonowe

Mur (wszystkie rodzaje)

Lany asfalt

Ochrona przeciwpożarowa
Pod o e tynkarskie nale y podda

. Pod o e
czy ci nych cz stek, usun

ksze no ci.

Przewody ne przykry
ci min. 5 mm.

(max. wilgotno

Stosowa
o a minimum

rednia grubo

y
pierwsz gni ciu at ”)
zaczesa jode k

o zwi zaniu pierwszej warstwy, nanosimy
warstw taj c o zasadzie „mokre na
mokre”.

Wykonanie tynku
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Innym sposobem wykonania tynku
dwuwarstwowo jest ściągnięcie pierwszej
warstwy za pomocą długiej łaty lub pacy. Po
całkowitym wyschnięciu należy zagruntować ją
za pomocą środka gruntującego Knauf Grundier-
mittel (1:3). Po ponownym wyschnięciu nanieść
kolejną warstwę tynku.
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Stropodachy

Usunąć pozostałości środków antyadhezyjnych
lub ewentualną warstwę spieku. W przypadku
podłoży o niedostatecznej chłonności

betonu przeznaczoną do tynkowania
wierzchnię należy pokryć środkiem Knauf
kontakt i odczekać do jego wyschnięcia.

Przy tynkowaniu stropodachów z brojonego
betonu lub betonowych prefabrykatów ich
wierzchnie należy zagruntować środkiem
Knauf Betokontakt. Tynk odciąć pionowo od

wierzchni ścian oddzielić od sąsiadujących
powierzchni za pomocą masy akrylowej

W przypadku zbyt wysokiej
wać środek wyrównujący chłonność Knauf
Grundiermittel.

W przypadku układania asfaltu po tynkowaniu
należy poprzez dostateczną wentylację

gać powstawaniu naprężeń termicznych.

W przypadku stosowania jako otuliny zbrojenia
obowiązuje przelicznik: 10 mm warstwy tynku
odpowiada 10 mm betonu zwykłego.
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rednia
grubo tynku: 10 mm (grubo min.8 mm)
Ci ar nasypowy: ok. 1000 kg/m
Uziarnienie: do 1,2 mm
Wydajno : 100 kg = 100 l zaprawy
Zu ycie: 1,0 kg na mm i m
Czas schni cia: ok. 14 dni (zale nie

bo ci tynku, wilgotno ci
powietrza w mieszczeniu

temperatury powietrza i wentylacji)
Twardo kulkowa: 12,0 N/mm2
Wytrzyma na
rozci ganie przy zginaniu: 1,8 N/mm2
Wytrzyma
na ciskanie: >3,5 N/mm2
Ci ar obj ciowy: ok. 1100 kg/m3
Wsp czynnik
oporu dyfuzyjnego μ: ok. 8
Wsp czynnik
przewodzenia ciep a λ: 0,35 W/mK
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Nak adanie tynkuł
Tynk MP 75 ale y nak ada yciu
agregatu tynkarskiego (np. PFT). Konsystencja
tynku w trakcie nak adania powinna by
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Rozprowadzanie - Naciąganie - Filcowanie
i gładzenie

Przygotowanie pod wykonanie powłok
i okładzin

Przygotowanie pod klejenie płytek

Dzięki swojej doskonałej elastyczności zapra-
wa umożliwia łatwiejsze rozprowadzanie, filco-
wanie i gładzenie. Czas obróbki wynosi ok. 3
godzin. Dla prawidłowego procesu wysycha-
nia tynku zadbać o sprawne wietrzenie.

Tynk musi być suchy, stabilny i czysty. Środek
gruntujący należy dostosować do rodzaju ma-
teriału wykończeniowego. Odpowiednie do tego
celu są: dyspersje gruntujące, środki bezrozpu-

szczalnikowe, np. Knauf Tiefengrund, klej do
tapet (jako warstwa przygotowująca podłoże
przed klejeniem zasadniczym).

Minimalna grubość tynku 10 mm, układanie
jednowarstwowe, wilgotność maks. 1%. Po-
wierzchnię tynku należy jedynie wyrównać (nie
filcować i/lub zacierać, tylko zeskrobać).
Podłoże pod klejenie płytek należy sprawdzić
zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Przed
klejeniem płytek metodą cienkowarstwową na
powierzchnię tynku należy nanieść środek
gruntujący Knauf Tiefengrund. Klejenie za po-
mocą kleju cienkowarstwowego na bazie cemen-
tu lub kleju dyspersyjnego na bazie żywicy
syntetycznej.
Fugowanie należy wykonywać dopiero po
wyschnięciu kleju.
W strefie wody rozpryskowej zalecane jest
przygotowanie powierzchni za pomocą środka
Knauf Flächendicht. Klejenie za pomocą kleju
firmy Knauf Bauprodukte.

Maszyny / wyposa enież

przy gruboś
ś
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ci tynku 10 mm – 2 m /min lub 120
m /h, przy grubo ci tynku 15 mm – 1,3 m /min lub
80 m /h
SILOMAT 1-80 (1-140) ok. 20 kg/min do
odleg o ci 80 (140) m. SILOMAT 1-190 ok. 20
kg/min do odleg o ci 190 m.
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Przechowywanie

Agregat tynkarski PFT G 4 / G 5 do 30m, ok. 20 l
zaprawy/min.
Wydajność (informacje oriętacyjne)

Wykonanie

Wykonanie


