ZAPRAWY TYNKARSKIE

OBRZUTKA
CEMENTOWA ATLAS
warstwa sczepna w tynkach 2- i 3-warstwowych
 zwiększa przyczepność tynku do podłoża
 zalecana pod tynki cementowe i cementowo-wapienne
 zmniejsza koszty materiałowe prac tynkarskich
 najwyższa normowa kategoria wytrzymałości
 do nakładania mechanicznego i ręcznego

Przeznaczenie

Dane techniczne

Tworzy warstwę sczepną w technologii tynków dwu- lub trójwarstwowych –
nakładaną bezpośrednio na podłoże przed wykonaniem narzutu wierzchniego
z tynków cementowych i cementowo-wapiennych.
Doskonale współpracuje z zaprawami tynkarskimi ATLASA:
- ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ
- TYNKIEM LEKKIM CEMENTOWO-WAPIENNYM
- KB-TYNKIEM.
Obniża koszty wykonania tynku dwu- lub trójwarstwowego – zastępuje droższe tynki na etapie wykonywania obrzutki wstępnej.
Przystosowana jest do tynkowania ręcznego i maszynowego – zastosowanie
agregatów tynkarskich umożliwia bardzo szybki postęp prac.

OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS produkowana jest w postaci suchej mieszanki
najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków
uszlachetniających, nadających jej plastyczności i ułatwiających obróbkę.

Rodzaje tynkowanych podłoży – sufity i ściany z cegieł, bloczków, pustaków i innych
tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych; powierzchnie z betonu,
gazobetonu, płyt wiórowo-cementowych, tynku cementowego i cementowo-wapiennego.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)

ok. 1,57 kg/dm3

Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)

ok. 2,06 kg/dm3

Gęstość w stanie suchym (po związaniu)

ok. 1,6 kg/dm3
ok. 0,22 l/1 kg

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka
ok. 6,5 l/30 kg
Grubość obrzutki
Temperatura przygotowania zaprawy podłoża
i otoczenia w trakcie prac
Czas dojrzewania

Właściwości
Wysoka wytrzymałość – najwyższa normowa kategoria CS IV (powyżej 6,0 N/mm²)
– obrzutka jest odpowiednim podkładem pod narzut wierzchni, wykonany nawet
z wypraw tynkarskich o wysokich wytrzymałościach – jest odporna na naprężenia
skurczowe powstające podczas wiązania tego typu zapraw.
Posiada wysoką przyczepność do podłoża – zalecana jest szczególnie na podłoża gładkie lub o niskiej nasiąkliwości, silnie łączy się z cegłami, bloczkami itp.
Do zaprawy można dodawać tzw. środki przeciwmrozowe, pozwalające na
prowadzenie prac w obniżonych temperaturach, tj. poniżej +5 °C – nowy
zakres temperatur stosowania zaprawy, sposób jej przygotowania (zwłaszcza
korektę ilości dodawanej wody), zasady prowadzenia prac i warunki wiązania
zaprawy należy przyjąć zgodnie ze wskazaniami producenta dodatku. Ilość
dodawanego środka przeciwmrozowego zależy od zawartości cementu w zaprawie – stosunek cement/wypełniacze w OBRZUTCE CEMENTOWEJ ATLAS
wynosi 1:4. Uwaga. Producent zaprawy nie ponosi odpowiedzialności za skutki
działania i jakość zastosowanych dodatków przeciwmrozowych.
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Czas gotowości do pracy

ok. 4 mm
od + 5 °C do + 25 °C
ok. 5 minut
ok. 2 godziny

Zużycie

OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS spełnia wymagania PN-EN 998-1. Deklaracja
Zgodności WE nr 111.

Zużycie obrzutki zależy od dokładności pokrycia nią podłoża. Przy wykonaniu
obrzutki na całej powierzchni zużywa się ok. 8 kg suchej mieszanki na 1 m2.
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Wymagania techniczne

Ważne informacje dodatkowe
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PN-EN 998-1

Wytwarzana w zakładzie, zaprawa tynkarska o określonych właściwościach,
ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Klasa reakcja na ogień

A1

Przyczepność, V-FP:B

0,5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie

Kategoria CS IV

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym – kategoria

W1

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej

μ 22

Współczynnik przewodzenia ciepła
(wartość tabelaryczna)
Gęstość brutto w stanie suchym

0,83 W/mK (λ10, dry)
≤ 1800 kg/m3

Trwałość – ubytek masy po cyklach zamrażania
i rozmrażania

≤ 3%

Trwałość – kategoria wytrzymałości na ściskanie po
cyklach zamrażania i rozmrażania

CS IV

Tynkowanie
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek środków antyadhezyjnych
i farb. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, zaś pył lub elementy
luźne usunąć, np. szczotką stalową. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych
przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej. Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych należy zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Jeżeli istnieje potrzeba
redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT.

• Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się
pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi
do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.
• Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do
usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
• Preparat drażniący – zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe
i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie
w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył – preparat może
mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie
wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie
rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować
zgodniez Kartą Charakterystyki.
• Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach,
w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres
przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Opakowania
Worki papierowe: 30 kg
Paleta: 1080 kg w workach 30 kg
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.
Data aktualizacji: 2012-01-24

Przygotowanie zaprawy
Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody
(proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem
(lub w betoniarce) aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku tynkowania maszynowego – w agregacie tynkarskim. Rozrobioną zaprawę należy
odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Zaprawa nadaje się do użycia
zaraz po ponownym wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 2 godzin.

Wykonanie obrzutki
Zaprawę nanosi się równomierną warstwą o grubości ok. 4 mm, ręcznie lub
mechanicznie, na odpowiednio przygotowane podłoże. Uzyskanej powierzchni
nie należy wyrównywać ani zacierać. Pozostawić do wstępnego utwardzenia
(kilkanaście godzin), po którym można przystąpić do nakładania właściwej warstwy (narzutu) tynku.

Pielęgnacja
W czasie wysychania należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Obrzutkę
wykonywaną na zewnątrz należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.
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