
WŁAŚCIWOŚCI  

Obrzutka Cementowa produkowana jest jako sucha mieszanka na bazie cementu, wypełniaczy 

kwarcowych i specjalnych komponentów nadających jej plastyczność i ułatwiających 

obróbkę. Zwiększa przyczepność warstwy narzutu do podłoża, a jej zastosowanie jest 

szczególnie istotne na podłożach gładkich lub o niskiej nasiąkliwości. Obrzutka Cementowa 

jest zaprawą mrozo- i wodoodporną. 

• 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  

Podłoże powinno być suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić 

przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich 

i środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty 

osypliwe dodatkowo oczyścić szczotką drucianą. Podłoże, na które ma być nanoszony tynk, 

powinno być odpowiednio wysezonowane, a jego wilgotność nie może przekraczać 3%. Przy 

bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się zastosowanie jednego z Preparatów Gruntujących 

Euro-Grunt. Preparat powinien wyschnąć przed rozpoczęciem tynkowania. Podłoża gipsowe, 

przed tynkowaniem, zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys 

wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych, przed tynkowaniem, 

wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej. 

• 

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY  

Zaprawę przygotowuje się w agregacie tynkarskim wyposażonym w pompę ślimakową, 

wsypując suchą mieszankę z worków. W przypadku nakładania ręcznego, przygotowanie 

zaprawy polega na równomiernym wsypaniu suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 

ilością czystej wody, w proporcjach podanych w Danych Technicznych, a następnie ręcznym 

lub mechanicznym wymieszaniu do momentu uzyskania jednorodnej masy bez żadnych 

grudek. 

• 

SPOSÓB UŻYCIA  

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. W czasie wysychania zapewnić 

odpowiednią wentylację pomieszczeń. 

• 

ZUŻYCIE  

Średnio zużywa się ok. 4 kg suchej mieszanki na 1 m
2
 przy pokryciu ok. 50% powierzchni 

podłoża. 

• 

NARZĘDZIA  

Agregat tynkarski, wiertarka z mieszadłem, kielnia ze stali nierdzewnej, pojemnik na 

zaprawę. 

• 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT  



Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. 

Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, najlepiej na paletach. 

Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry 

użytkowe produktu. 

• 

OPAKOWANIA  

Worki papierowe 30 kg. 

Paleta: 1080 kg w opakowaniach 30 kg. 

• 

DANE TECHNICZNE  

Proporcje mieszanki: ok. 6,5 l wody na 30 kg suchej mieszanki 

Czas gotowości do pracy: ok. 120 minut 

Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C 

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002% 

• 

UWAGA  

Preparat drażniący. Zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może 

powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. 

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 

ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią 

odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij 

porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. 

 


