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ZASTOSOWANIE 

Tynk mineralny i-TERM TM-B jest zaprawą tynkarską przeznaczoną do ręcznego 
wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na równych i stabilnych 

mineralnych tynkach podkładowych, płytach gipsowo -kartonowych itp, również na warstwie 
zbrojonej w systemach ocieplania ścian budynków firmy MTB. Nadaje się do stosowania na 

zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. W zależności od zawartości wypełniaczy mineralnych zaprawa 
umożliwia uzyskanie faktury baranka (ziarnistej). 

 

WŁAŚCIWOŚCI 
Tynk mineralny i-TERM TM-B jest szlachetną, mineralną zaprawą tynkarską w postaci 

przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki składającej się ze spoiwa cementowego, kruszyw i 
środków modyfikujących. . Po zarobieniu z wodą tworzy dobrze urabialną masę tynkarską do 

wykonywania wypraw pocienionych. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, o dużej 

paroprzepuszczalności, przyczepności do podłoża i odporności na czynniki atmosferyczne.  
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Wszystkie podłoża muszą być nośne, stabilne, równe, wolne od rys, oczysz czone z kurzu, 

smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb itp., oraz jednolicie suche na całej 
powierzchni. Podłoża z tynków podkładowych, płyt gipsowo -kartonowych i płyt gipsowo - 

włóknowych zaleca się gruntować dwukrotnie, stosując środek gruntujący i-TERM GT-A. 

Nierówności podłoża należy wyrównać zaprawą wyrównującą ZW. Środek i-TERM GT-A 
należy nanosić na powierzchnię przy pomocy pędzla lub wałka i pozostawić do wyschnięcia, 

co najmniej na 12 godzin. Środek ten poprawia przyczepność i ułatwia nanosze nie i 
fakturowanie tynku. 

 

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając za pomocą 

wolno obrotowego mieszadła lub w betoniarce, aż do uzyskania pozbawionej grudek masy. Po 
odczekaniu 10-15 minut ponownie wymieszać. Kolejne partie zaprawy należy przygotowywać zawsze 

w taki sam sposób, aby nie występowały różnice konsystencji. Nie należy zarabiać więcej zaprawy niż 
ilość, która będzie mogła być nałożona w ciągu 2-3 godzin. W przypadku potrzeby wykorzystania 

części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu 

mogło nastąpić rozdzielenie składników. Stwardniałej masy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze 
świeżym materiałem. 

 
SPOSÓB UŻYCIA 

Przygotowaną masę tynkarską należy nanosić przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, 

warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia (na grubość ziarna). Po ściągnięciu nadmiaru 
zaprawy powierzchnię tynku należy zacierać pionowo, poziomo lub koliście, przy użyciu pacy 

z tworzywa sztucznego. Fakturowanie należy przeprowadzić nie później niż po 15 minutach 
od nałożenia zaprawy. W czasie wykonywania tej czynności zaprawy nie wolno zwilż ać 

wodą. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób 

ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku, każda nowa porcja zaprawy 
musi łączyć się z jeszcze świeżą zaprawą naniesioną poprzednio. Niedopuszczalne  jest 

prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym 
nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników 

atmosferycznych. Tynki należy w okresie wysychania chronić przed wpływem wilgoci 
(deszczu, mgły itp.) oraz przed spadkiem temperatury poniżej +5 °C. Z uwagi na mineralny 

charakter tynku, naturalne są różnice odcienia bieli z poszczególnych partii produkcyjnych. 



i-TERM TM-B                      
                                    
TYNK MINERALNY BARANEK 

KARTA TECHNICZNA 2 

W celu uzyskania wybranego koloru po wyschnięciu tynki zaleca się pokryć dwukr otnie farbą 

silikatową lub silikonową. Można również zastosować farbę akrylową, jednak nie wcześniej 
niż po ok. 28 dniach schnięcia i wiązania tynku.  

 
DANE TECHNICZNE  

Klasyfikacja zaprawy wg EN 998-1:2016 - GP 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach CS II (1,5 – 5,0 MPa) 

Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy ok. 1500 kg/m
3
  

 
DANE WYKONAWCZE 

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5 °C do +25 °C 
Proporcje mieszania z wodą: 6,5 l wody na 25 kg suchej mieszanki 

Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 2 godziny (przy temperaturze +20 °C) 

Uziarnienie: 1,5; 2 i 3 mm 
 

ZUŻYCIE 
 

 

 
 

 
 

OPAKOWANIA 

Produkt pakowany jest w worki 25 kg, a dostarczany w paletach po 48 sztuk. 
 

PRZECHOWYWANIE  
Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. 

Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi 
wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

 

UWAGA 
Mieszanki nie wolno przesiewać, wzbogacać o inne składniki oraz stosować przy temperaturach 

niższych niż +5ºC oraz wyższych niż +25ºC. Mieszanka zawiera spoiwa hydrauliczne, a produkt 
pod wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W 

przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza.  
 
DOKUMENT ODNIESIENIA 

EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego 
i wewnętrznego” 

 

Orientacyjne zużycie suchej mieszanki na 1m 2 przy 

uziarnieniu:  

1,5 mm 2 mm 3 mm 

2 kg 3 kg 4 kg 


