Renowacja obiektów zabytkowych

TZM
Zaprawa trasowa-cementowa
Zaprawa cementowo-trasowa do murowania i tynkowania. Uziarnienie 0-4 mm.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości:
 mineralna
 na bazie oryginalnego cementu trasowego Tubag
 podwyższona wytrzymałość na ściskanie
 mrozoodporna
 łatwa w obróbce
 zmniejsza ryzyko pojawienia się wykwitów
 duża przyczepność do podłoża
 duża odporność na warunki atmosferyczne

Zastosowanie:






do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
do układania okładzin z kamienia naturalnego, płytek ceramicznych, okładzin klatek schodowych z kamienia sztucznego
do murowania ścian z cegły ceramicznej, cegły silikatowej, kamienia naturalnego oraz bloczków betonowych
do tynkowania ścian i sklepień
do układania nawierzchni brukowanych w obszarze o podwyższonym obciążeniu

Jakość i niezawodność:





klasa zaprawy murarskiej M10 wg EN 998-2
klasa zaprawy tynkarskiej GP CS IV wg EN 998-1
spoiwo: oryginalny cement trasowy Tubag wg EN 197
pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001

Przygotowanie podłoża:
Kamienie oraz powierzchnia podłoża muszą być mocne, nośne, czyste i nieprzemrożone. Farby i powłoki malarskie należy usunąć.
Kamienie oraz podłoża do tynkowania zależnie od chłonności należy intensywnie nawilżyć. W przypadku podłoży
o dużej chłonności przeznaczonych do tynkowania nanieść obrzutkę.

Aplikacja:
Zaprawę cementowo-trasową TZM należy przygotować w betoniarce, mieszarce przeciwbieżnej lub ręcznie. Właściwą konsystencję
otrzymuje się poprzez zmieszanie 40 kg zaprawy TZM z ok. 6 litrami czystej wody.
Układanie okładzin: Kamień naturalny, płyty betonowe oraz ceramiczne należy układać tak, aby były podparte na całej powierzchni.
Spoiny fugować dopiero po wyschnięciu i związaniu zaprawy do układania.
Murowanie: Murować na pełną spoinę, nakładać zaprawę na boczne powierzchnie cegły. Nadmiar zaprawy zebrać kielnią.
W przypadku murów licowych fugi pozostawić do wstępnego związania zaprawy i dodatkowo wygładzić za pomocą kielni do spoin lub
giętkiej rurki. Następnie powierzchnie muru starannie oczyścić.
Tynkowanie: Tynk nakładać w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę tynku nanieść warstwą o grubości przynajmniej 10 mm i nie
zacierać jej. Przerwa technologiczna zależnie od warunków atmosferycznych powinna trwać ok. 1 dzień na 1 mm grubości warstwy
tynku. Drugą warstwę nanieść warstwą o grubości ok. 10 mm, wyrównać ją pacą i w zależności od potrzeb zatrzeć na ostro lub
zagładzić. Świeżą zaprawę należy chronić przed szybkim wysychaniem, niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych jak
mróz, bezpośrednie nasłonecznienie jak również deszcz. Nie wykonywać robót przy temperaturze powietrza i podłoża poniżej + 5C
oraz powyżej + 30C. Zaprawa z zawartością trasu zmniejsza niebezpieczeństwo powstawania wykwitów wapiennych. Dzięki swojej
szczelności zapobiega kapilarnemu transportowi wody. Zredukowane jest niebezpieczeństwo powstawania plam na powierzchniach
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płyt z kamienia naturalnego. Dodatek trasu powoduje, że zaprawa wiąże wolniej niż np. zaprawa z cementu portlandzkiego. Zaprawa
z TZM posiada jednak mniejszy skurcz od zaprawy wykonanej z cementu portlandzkiego.

Zużycie:
ok. 1,6 kg/dm³
jako zaprawa murarska:
- grubość ściany 11,5 cm, ok. 33,5 kg/m 2
- grubość ściany 17,5 cm, ok. 46,5 kg na/m 2
jako zaprawa tynkarska:
grubości warstwy 10 mm ok. 16 kg na m2
grubości warstwy 15 mm ok. 24 kg na m 2

Profesjonalny system:
Trasowo-cementowa zaprawa murarska TZM
Trasowo-cementowa zaprawa tynkarska TZP

Temperatura stosowania:
Prace prowadzić od + 5C do + 30C

Czyszczenie narzędzi:
Po użyciu myć czystą wodą

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym miejscu, na paletach. Czas magazynowania: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowanie:
Worek 40 kg

Bezpieczeństwo:
Produkt zawiera cement, który może powodować uczulenie. W połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. W związku z tym należy chronić
oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą.
W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.

Uwaga:
Informacje są oparte o obszerne badania i doświadczenia praktyczne. Nie odnoszą się do każdego przypadku zastosowania.
W związku z tym zalecamy przeprowadzenie próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone.
W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Dane techniczne:
grupa zaprawy murarskiej
M10 wg EN 998-2
grupa zaprawy tynkarskiej
GP CS IV wg EN 998-1
wytrzymałość na ściskanie:
 10 N/mm2
współczynnik przepuszczania pary wodnej µ
15/35 (wartość tab)
0,40 kg/(m²·min0,5)
absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym
uziarnienie:
0 – 4 mm
czas obróbki:
ok. 2 godzin
temperatura obróbki:
+5C do +30C
zużycie wody:
ok. 6,0 l wody na 40 kg
zużycie zaprawa murarska
ok. 33,5 kg/m2 muru gr. 11,5
zużycie jako zaprawa tynkarska:
ok. 16 kg/m2/10 mm
przechowywanie:
w suchym miejscu 12 miesięcy od daty produkcji
forma dostawy:
40 kg
kolor:
szary
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza.
Stan: maj 2017
Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji technicznej, tracą ważność instrukcje poprzednie
Szersze informacje można uzyskać:
quick-mix Spółka z o.o.
ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20, 15
fax. 71/ 392 72 23, 24
info@quick-mix.pl; quick-mix.pl
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