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Sanierputz Weiss 

TYNK RENOWACYJNY BIAŁY 

 

 

KARTA TECHNICZNA 

WP32 
 

KLUCZOWE KORZYŚCI 

- Wodoodporny 
- Oddychający 
- Odporny na mróz i sól drogową 
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej 
- Wysoka porowatość 

 

OPIS PRODUKTU 

Sanierputz Weiss jest tynkiem renowacyjnym o wysokiej 

przepuszczalności pary wodnej oraz zdolności do 

kumulowania soli. Jest odporny na mróz i sól drogową. Ze 

względu na swoje właściwości regulujące wilgoć zapobiega 

tworzeniu się wilgoci kondensacyjnej, a na dalszym etapie 

pleśni i grzybów na powierzchni. Chroni przed stratami 

ciepła. 

 

ZASTOSOWANIE 

Do napraw, renowacji i zabezpieczenia wilgotnego muru. 

Możliwości malowania na dowolne kolory zniszczonych 

przez mróz i sole powierzchni wewnętrznych i 

zewnętrznych. 

 

RODZAJE POWIERZCHNI 

Podłoża mineralne niezawierające gipsu. 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Podłoże musi być chłonne, wolne od gipsu i warstw 

antyadhezyjnych (bitumy, smary, tłuszcze, oleje, pył, kurz 

i farby). Warstwy luźnego tynku należy ostrożnie usunąć na 

co najmniej 80 cm ponad strefę wilgotną lub zasoloną. Aby 

zapobiec dalszemu wytrącaniu się soli z muru należy podjąć 

odpowiednie działania. 

W zależności od umiejscowienia prac, np. w piwnicy, 

wykonujemy uszczelnienie pionowe lub nad posadzką 

uszczelnienie poziome wraz z materiałami towarzyszącymi.  

W przypadku wody pod ciśnieniem od strony negatywnej, 

należy wcześniej przygotować uszczelnienie powierzchni 

przy pomocy zaprawy K11 Flex Schlaemme Grau lub 

systemu  Aquastopp. Na 24 godziny przed nałożeniem 

tynku Sanierputz Weiss należy zastosować na powierzchni 

ściany mostek sczepny Spritzbewurf WTA. Obrzutka ma 

charakter chropowaty i należy pokryć nią około 70% 

powierzchni ściany. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DANE TECHNICZNE 

Baza 
biały cement, kruszywo 

oraz dodatki 

Kolor biały  

Uziarnienie  do 2 mm 

Ilość wody  3,5 l/25 kg 

Czas pracy  
około 30 minut (przy 
20°C) 

Obciążalność  po 24 godzinach  

Temperatura pracy Od +5°C do +35°C 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Do odmierzonej ilość wody (3,5 l) wsypać zawartość worka 

(25 kg) Sanierputz Weiss. Dokładnie wymieszać przy użyciu 

mieszadła wolnoobrotowego lub mieszalnika do zapraw do 

uzyskania odpowiedniej konsystencji. Po odczekaniu około 

3 minut, ponownie krótko wymieszać. 

Bardzo chłonne podłoża należy wstępnie zwilżyć. 

Przygotowany tynk można nakładać w jednym cyklu 

roboczym na grubość od 20 do 25 mm (ręcznie lub 

maszynowo). Zalecane jest stosowanie produktu zgodnie z 

wytycznymi WTA. Nadmiar materiału należy usunąć przy 

pomocy łaty lub szyny wyrównawczej. Należy jednocześnie 

kontrolować, czy powłoka nakładana jest równomiernie na 

grubość co najmniej 20 mm. Następnie tynk należy zatrzeć. 

 

NARZĘDZIA 

Kielnia, paca, łaty, szyny wyrównawcze, mieszadła, agregat 

tynkarski. 

 

CZYSZCZENIE 

Bezpośrednio po użyciu do czyszczenia stosować czystą 

wodę. W przypadku już związanej zaprawy należy usunąć 

mechanicznie lub płynem do usuwania kamienia.  
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ZUŻYCIE 

Zużycie wynosi 24 kg/m2 (przy warstwie o grubości około 

20 mm). 

 

CZAS SCHNIĘCIA 

Czas schnięcia zależy od rodzaju podłoża oraz warunków 

temperaturowo-wilgotnościowych w pomieszczeniu. Dalsze 

prace można prowadzić już po 24 godzinach. 

 

UWAGI 

Świeży tynk ulega szybkiej utracie wody w szczególności na 

zewnątrz budynków, pod wpływem światła słonecznego, 

przeciągów, silnego wiatru. Dlatego należy chronić tynk 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. 

Farbę paroprzepuszczalną należy nakładać najwcześniej po 

24 godzinach od nałożenia tynku. 

Zaprawa zawiera cement, dzięki temu tworzy w wodzie 

środowisko alkaliczne. Może powodować podrażnienia 

skóry i oczu. Należy zapoznać się z danymi zawartymi na 

etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu. 

 

OKRES TRWAŁOŚCI 

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. 

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu. 

Chronić przed mrozem. 

 

DOSTĘPNE OPAKOWANIA 

ART. NR OPAKOWANIA 

30822263 worek 25 kg   

 

GISCODE 

ZP 1 

 

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE 

- Spritzbewurf WTA 

- Flex Schlämme K11 Grau 

- System Aquastop (Spezialschlämme, Puder-EX®, 

Isolier-Flüssig) 

 

 
 

 

 

 

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach 
papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i 

doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy 

nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które 

wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. 

Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i 

dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić 

test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób 
aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza 

naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością 

Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej 

karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru 
wyczerpującego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

POMOC TECHNICZNA 

+48 61  896 17 40 

http://www.bostik.pl/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-spritzbewurf-wta/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-flex-schl-mme-k11/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-spezialschl-mme/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-puder-ex-/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-isolier-fl-ssig/

