
ZASTOSOWANIE
KLEIB C19 stosuje się jako obrzutkę tynkarską stanowiącą warstwę szczepną pomiędzy podłożem nośnym a warstwą 
wierzchnią (narzutu), np. lekkim tynkiem maszynowym KLEIB C17. Nadaje się do aplikacji ręcznej i maszynowej. 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na wszystkich mocnych, czystych, suchych i nośnych powierzchniach 
jak mury z cegieł, pustaków, bloczków silikatowych, betonu komórkowego, elementów gipsowych. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być stabilne, nośne i czyste, tzn. wolne od zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność zaprawy. 
W przypadku bardzo chłonnych podłoży należy je przed nałożeniem obrzutki zwilżyć wodą lub zagruntować gruntem  
KLEIB G1. 

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY
Produkt wsypać do pojemnika zasypowego agregatu tynkarskiego i dobrać wodę w taki sposób, aby zaprawa uzyskała 
plastyczną konsystencję. W przypadku nakładania ręcznego zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej 
mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa 
nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną mieszankę należy wykorzystać 
w ciągu ok. 2 godzin. 

SPOSÓB UŻYCIA
Zaprawę narzuca się warstwą o grubości ok. 2-4 mm. Przyjmuje się, że obrzutka powinna pokryć 50-70% powierzchni 
podłoża. Nie należy jej obrabiać, tzn. zacierać lub wyrównywać, natomiast pozostawić przez kilkanaście godzin do 
wstępnego związania. Po tym czasie można aplikować warstwę wierzchnią (narzut). Świeżo otynkowane powierzchnie 
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu. 

ZUŻYCIE
Zużywa się ok. 7 kg suchej zaprawy na wykonanie 1 m2 tynku o grubości warstwy 4 mm. 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Okres 
przechowywania wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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•  do nakładania maszynowego lub ręcznego 
•  zwiększona przyczepność do podłoża 
•  redukuje chłonność podłoża  
•  wodoodporna i mrozoodporna 

OBRZUTKA POD TYNKI 
TRADYCYJNE
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waga netto

25 kg 54

sztuk na palecie

ok. 7 kg suchej zaprawy na wykonanie
1 m2 tynku o grubości warstwy 4 mm

zużycie

Proporcje mieszanki 

Czas zachowania właściwości roboczych 

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac            

Minimalna grubość warstwy zaprawy 

Maksymalna grubość warstwy zaprawy

ok. 4,5 l wody na 25 kg zaprawy 

ok. 2 godzin 

od +5° C do +25° C 

2 mm

4 mm


