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TZM Levell  

Uniwersalna zaprawa tynkarsko-murarska 

z trasem , przeznaczona do stosowania ręcznego  

i maszynowego - CS II/M5 

 

 

Zużycie          13 kg/m2/cm grubości  

 

Obszary stosowania  Do renowacji zabytkowych murów i prac w nowym budownictwie 
 Do wykonywania prac murarskich 
 Do maszynowego lub ręcznego nakładania tradycyjnych wypraw tynkarskich 
 Na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń także w pomieszczeniach  

o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny, itp.) 
Stosując jako tynk, podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów 
ceramicznych, cegieł wapienno-piaskowych (tzw. silikatowych, pełnych i 
poryzowanych), z elementów z betonów lekkich (komórkowych, gazobetony, na 
kruszywie lekkim), itp.  

Stosując jako tynk i zaprawę murarską podłoża mogą stanowić ściany i stropy z kamienia  

naturalnego, materiałów ceramicznych (cegły, materiały poryzowane), wapienno-piaskowych 

(krzemianowych - pełnych i drążonych) oraz z betonu, betonu lekkiego (beton komórkowy, 

gazobeton, beton na kruszywie lekkim) itp. 

 

Właściwości  Zawiera tras 
 Wodoodporna  
 Mrozoodporna 
 Uniwersalna 
 Wytrzymała 
 Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów wapiennych 

 
Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa 
mineralnego, wypełniaczy mineralnych, domieszek poprawiających właściwości użytkowe. 
Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do 
podłoża. 

 
Dane techniczne: 
Skład: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, tras, domieszki 
Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,7 g/cm3 
Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,4 g/cm3 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CS II, klasa M5 
Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,08 MPa; FP: B 
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria Wc 0 

Kolor Formy dostawy 

 Ilość na palecie 42   

 Jedn. opak. 30 kg    

 Typ opakowania 
Worek 
papierowy 

   

 Kod opakowania 30    

 Art.-Nr.     

Szary 50026     
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Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: ≤ 60 
Przewodność cieplna (wartość tabelaryczna wg. EN 1745: 2012 Tabela A12 ):  
λ 10,dry,mat :< 0,45W/mxK/≤1300kg/m3 
Reakcja na ogień: Klasa A1 
Uziarnienie:  do ok 1,4 mm (piasek kwarcowy) 
Zawartość rozpuszczonego chromu VI: ≤0,0002% (2ppm) 

 

Sposób stosowania Dane wykonawcze 
Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C 
Proporcja mieszania z wodą: ok. 7,2 l wody na 30 kg suchej mieszanki 
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 3 godziny w temperaturze +20°C;  
ok. 1 godzina w temperaturze powyżej +25°C  
Grubość warstwy: 10-25mm 
Zużycie: ok. 13 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy zaprawy 
 
Sposób użycia 
Przygotowanie podłoża:  Zaleca się, aby do wykonywania tynków przystąpić po okresie 

Przygotowanie podłoża: Zaleca się, aby do wykonywania tynków przystąpić po okresie 

osiadania, skurczu i schnięcia murów lub skurczu ścian i innych elementów betonowych, 

tj. po upływie co najmniej 2-3 miesięcy w przypadku ścian murowanych i co najmniej 4-

6 miesięcy od wykonania - w przypadku ścian i elementów betonowych. Podłoża pod 

tynki powinny być trwałe, sztywne, nie zmieniające wymiarów, a także równe, aby 

uniknąć miejsc nadmiernego pogrubienia tynku. Tynkowane powierzchnie powinny być 

wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, farb, naddatków 

zaprawy murarskiej, itp. Podłoża chłonne zaleca się poddać zabiegom zmniejszającym 

ich nasiąkliwość np. zwilżenie wodą, zagruntowanie. 

Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe (np. gazobeton, beton komórkowy) w 

zależności od potrzeb zaleca się przed wykonaniem obrzutki, a następnie tynku zwilżyć 

wodą.  

Gładkie podłoża betonowe zaleca się zagruntować środkiem gruntującym z kruszywem 

kwarcowym (np. Remmers Quarzgrund /2810/) lub wykonać obrzutkę cementową (np. 

Remmers SP Prep /0400/). 

Podłoża ceramiczne zaleca się przygotować poprzez wykonanie obrzutki (np. Remmers 

SP Prep /0400/). Podłoża niepewne, osypujące się zaleca się usunąć. 

W każdym przypadku zaleca się sprawdzić rodzaj podłoża i dobrać najlepszy sposób 

jego przygotowania przed nakładaniem tynku. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, 

przed przystąpieniem do tynkowania, należy wyznaczyć lico tynku.  Tynk można 

nakładać po związaniu i stwardnieniu obrzutki (ok. 24-48godzin). 

 

W przypadku murowania zaleca się aby murowane elementy były czyste oraz 

nieprzemarznięte. W obrębie jednej kondygnacji zaleca się murować z elementów tego 

samego rodzaju, jednakowej odmiany i klasy. 

 

Przygotowanie produktu: Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością 

czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie, mechanicznie przy użyciu mieszarki do 

zapraw (lub betoniarki) lub w maszynie tynkarskiej (np. Agregat KALETA-5, 

KALETA-5 Super z użyciem płaszcza rotora do tynków cementowo-wapiennych) w 

przypadku stosowania jako tynk. Czas mieszania mechanicznego (mieszarka do zapraw) 

powinien wynosić 2-3 minut. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy 

sprawdzić jej konsystencję. W niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej 

wody. Ustaloną proporcję mieszania z wodą należy odnotować, aby kolejne partie 

zaprawy były przygotowywane w taki sam sposób.  

Uwaga! 

Stwardniałej zaprawy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem 
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Sposób stosowania: 
 Zaprawa tynkarska  
Zaprawę należy nanieść równomiernie na całą tynkowaną powierzchnię i wyrównać łatą. Przy 

jednowarstwowym nakładaniu tynku (10-25mm) ostateczne wyrównywanie (zatarcie pacą z 

tworzywa sztucznego, metalową lub filcową) wykonać należy po rozpoczęciu jego wiązania (na 

podłożach gruntowanych po ok. 2h, na obrzutce po ok. 1,5h).  

Zaprawa murarska 
Przygotowaną zaprawę układać w murze w zależności od przyjętego sposobu murowania. Przy 

wznoszeniu murów przestrzegać zasad przewiązywania.  W murach  

z cegły ceramicznej pełnej, dziurawki i kratówki oraz z ceramicznych pustaków szczelinowych 

pionowo drążonych, należy przyjmować grubość spoin poziomych 12 mm (+5 mm, -2 mm), spoin 

pionowych 10 mm (+/- 5 mm). W murach z pustaków betonowych, grubość spoin poziomych 

może wynosić 10-15 mm, a grubość spoin pionowych 10-20 mm. W murach z bloczków z 

betonów komórkowych, wykonywanych na tradycyjnych zaprawach murarskich, należy 

przyjmować grubość spoin poziomych 15 mm (+/- 3 mm), grubość spoin pionowych 10 mm (+/- 3 

mm). 

 

Uwagi wykonawcze Tynkowane pomieszczenia należy wentylować, nie wolno jednak dopuścić do występowania 

przeciągów czy też zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku działania promieniowania 

słonecznego lub ogrzewania. W razie potrzeby, tynk należy  

co pewien czas zwilżyć czystą wodą. W przypadku prowadzenia prac na zewnątrz zaleca się 

stosowanie odpowiednich osłon (siatek na rusztowanie) ograniczających wpływ środowiska 

zewnętrznego. Zewnętrzna powierzchnia tynku powinna być pozbawiona widocznych spękań, 

rysy włoskowate nie mają znaczenia i nie uznawane są za wady, ponieważ nie wpływają one 

ujemnie na techniczną wartość tynku. W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed 

mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem. W przypadku zbyt szybkiego 

wysychania zaprawy wymurowany element zwilżać. 

 

Narzędzia / Czyszczenie Czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.  

 

Składowanie /Trwałość Opakowania: 
Worki 30 kg na paletach po 42 sztuki. 
Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych 
opakowaniach fabrycznych  
 

Bezpieczeństwo Ostrzeżenia:  
Produkt po zarobieniu 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. 

 
 

 Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę  
i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią  
o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania.  
Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.  
Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. 
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, 
przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, 
okularów i odzieży ochronnej. 
 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
Remmers GmbH_03.2019                                  

Instrukcja techniczna 
Nr art. 50026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zharmonizowana specyfikacja techniczna PN-EN 998-2:2016-12 

Reakcja na ogień  A1 

Proporcje składników 

(masowo, %) 

Cement : wapno : kruszywo 

3       :      1   :     14 

Absorpcja wody  ≤ 0,45 kg/m
2
 min

0,5
 

Przepuszczalność  pary wodnej 

(Wartość tabelaryczna P=50% 

Wg EN 1745:2012 Tablica A.12) 

µ:15/35 

Przewodność cieplna/ 

(wartość tabelaryczna wg P=50%  

EN 1745:2012 Tab. A.12) 

λ 10,dry,mat :< 0,61W/m*K/≤1600kg/m
3
 

Zawartość chlorków 
≤ 0,1 % 

 

 

Trwałość 

ubytek masy po 25 cyklach  

zamrażania i odmrażania 
max. 10% 

spadek wytrzymałości na 
zginanie po 25 cyklach 
zamrażania i odmrażania  

max. 50% 

Substancje niebezpieczne NPD* 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 
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Zharmonizowana specyfikacja techniczna PN-EN 998-1:2016-12 

Reakcja na ogień  A1 

Absorpcja wody  Wc0 

Przepuszczalność  pary wodnej µ≤35 

 

 

Przyczepność  

przyczepność do podłoża   

 

≥0,1 N/mm
2      

symbol modelu pęknięcia FP:B 

Przewodność 

cieplna/ Gęstość 
(wartość tabelaryczna P=50% 

Wg EN 1745:2012 Tab. A.12) 

 

λ 10,dry,mat :< 0,61W/m*K/≤1600kg/m
3
 

 

 

Trwałość 

ubytek masy po 25 cyklach  

zamrażania i odmrażania 
max. 10% 

spadek wytrzymałości na 
zginanie po 25 cyklach 
zamrażania i odmrażania  

max. 50% 

Substancje niebezpieczne NPD* 


