
 

 
 

STYRKLEJ U uniwersalna zaprawa do zatapiania siatki i przyklejania styropianu, 

DATA OPRACOWANIA 

 

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Zaprawa Styrklej U przeznaczona jest do przyklejania styropianu i zatapiania 

siatki zbrojącej na zewnętrznych ścianach budynków, wykonanych z 

elementów murowych (cegły, bloczki, kamień,..) lub betonu (wylewanego na 

budowie lub  w postaci  płyt prefabrykowanych), ocieplany

TERM ST. 

2. WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE
Cement, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające.

3. DANE WYKONAWCZE 
Stosować do styropianu  także grafitowego o parametrach równych lub 

wyższych niż: EPS EN 13163 T1-L2-W2-S1-P3-BS100-DS(N)2

Ilość wody zarobowej 0,2-0,22 L na 1 kg suchej mieszanki (5,0

zaprawy). 

Czas gotowości do pracy maksymalnie do 4 godzin 

Otwarty czas pracy z zaprawą minimum 25 minut 

Przyczepność do podłoża betonowego minimum 0,6 MPa

Przyczepność do styropianu minimum 0,1 MPa 

Temperatura podłoża od +5°C do +25°C 

Temperatura stosowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Końcowa odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Gęstość nasypowa zaprawy 1,6 kg/dm³ 

4. SPOSÓB UŻYCIA 
Zaprawa ma doskonałą przyczepność do wszelkich typowych podłoży 

budowlanych. Podłoże należy oczyścić z brudu i kurzu oraz starych powłok 

malarskich. Kruszące się tynki należy usunąć. Podłoża omszałe, zaatakowane 

przez algi i glony należy oczyścić odpowiednimi preparatami. 

Zawartość opakowania wsypać do 5 litrów czystej, chłodnej wody, 

intensywnie mieszając aż o uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. 

Odczekać 10 minut i ponownie wymieszać. Tak przygotowaną zaprawę należy 

wykorzystać w ciągu 4 godzin. 

Stwardniałej zaprawy nie uzdatniać wodą ani nie mieszać ze świeżą zaprawą. 

Zaprawę należy nanosić na płyty termoizolacyjne przy pomocy packi zębatej 

12/10 mm (metoda grzebieniowa), a na podłożach nierównych, płyty przykleja 

się metodą pasowo-punktową.  Do osadzania siatki zbrojącej zaprawę nakłada 

się przy użyciu packi zębatej 12/10 mm, siatkę nakłada się jako warstwę 

nawierzchniową, a następnie wygładza przy użyciu gładzielnicy. Grubość 

warstwy powinna mieć co najmniej 3 mm, a siatka powinna znajdować się w 

zewnętrznej warstwie. 

Średnie zużycie zaprawy powinno wynosić ok. 4kg/m² przy minim

grubości tj. 3mm. W praktyce zużycie uzależnione jest od odpowiedniego i 

starannego przygotowania podłoża. Po odpowiednim czasie schnięcia (ok. 3 

dni) należy powierzchnię zagruntować i położyć tynk zewnętrzny.

5. WSKAZÓWKI 
Przed aplikacją należy zapoznać się z niniejszą kartą techniczna oraz kartą 

charakterystyki produktu! 

Produkt zawiera cement. Z wodą / wilgocią tworzy związek o silnych 

właściwościach alkalicznych, dlatego należy chronić oczy i skórę. Możliwość 

wystąpienia alergicznych reakcji.  

6. PRZECHOWYWANIE 
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
U przeznaczona jest do przyklejania styropianu i zatapiania 

siatki zbrojącej na zewnętrznych ścianach budynków, wykonanych z 

elementów murowych (cegły, bloczki, kamień,..) lub betonu (wylewanego na 

budowie lub  w postaci  płyt prefabrykowanych), ocieplanych systemem  ATB 

WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE 
Cement, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające. 

Stosować do styropianu  także grafitowego o parametrach równych lub 

DS(N)2-DS(70,-)2-TR80. 

0,22 L na 1 kg suchej mieszanki (5,0-5,5 L na worek 

Przyczepność do podłoża betonowego minimum 0,6 MPa 

 

Zaprawa ma doskonałą przyczepność do wszelkich typowych podłoży 

należy oczyścić z brudu i kurzu oraz starych powłok 

malarskich. Kruszące się tynki należy usunąć. Podłoża omszałe, zaatakowane 

przez algi i glony należy oczyścić odpowiednimi preparatami.  

Zawartość opakowania wsypać do 5 litrów czystej, chłodnej wody, 

ensywnie mieszając aż o uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. 

Odczekać 10 minut i ponownie wymieszać. Tak przygotowaną zaprawę należy 

Stwardniałej zaprawy nie uzdatniać wodą ani nie mieszać ze świeżą zaprawą. 

leży nanosić na płyty termoizolacyjne przy pomocy packi zębatej 

12/10 mm (metoda grzebieniowa), a na podłożach nierównych, płyty przykleja 

punktową.  Do osadzania siatki zbrojącej zaprawę nakłada 

atkę nakłada się jako warstwę 

nawierzchniową, a następnie wygładza przy użyciu gładzielnicy. Grubość 

warstwy powinna mieć co najmniej 3 mm, a siatka powinna znajdować się w 

Średnie zużycie zaprawy powinno wynosić ok. 4kg/m² przy minimalnej 

grubości tj. 3mm. W praktyce zużycie uzależnione jest od odpowiedniego i 

starannego przygotowania podłoża. Po odpowiednim czasie schnięcia (ok. 3 

dni) należy powierzchnię zagruntować i położyć tynk zewnętrzny. 

niniejszą kartą techniczna oraz kartą 

Produkt zawiera cement. Z wodą / wilgocią tworzy związek o silnych 

właściwościach alkalicznych, dlatego należy chronić oczy i skórę. Możliwość 

Przechowywać w temp. +5 °C do +25 °C. Chronić przed przemrożeniem. Nie 

zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem. 

Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

UWAGA: 

Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

7. OSTRZEŻENIA 

 
Eye Dam.1 H318  

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu kat.1. Powoduje poważne uszkodzenie 

oczu.  

 

 
Skin Irrit. 2 H315  

Działanie drażniące na skórę kat.2. Działa drażniąco na skórę. 

STOT SE 3 H335  

Działanie toksyczne na narządy docelowe 

Może powodować podrażnienie dróg  

oddechowych.  

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na suchą masę produktu 

≤0,0002% (2ppm) 

Warunki bezpiecznego stosowania: 

P101 - w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 

pojemnik lub etykietę  

P102 - chronić przed dziećmi  

P103 - przed użyciem przeczytać etykietę 

P261 - unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy 

P271 - stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu  

P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę 

twarzy  

P302+P352 - w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z 

mydłem  

P304+P340 - w przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić 

lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki 

odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie 

P305+P351+P338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą 

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 

usunąć. Nadal płukać.  

P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem 

P332+P313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/ 

zgłosić się pod opiekę lekarza  

P362 - zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem 

KARTA TECHNICZNA  

uniwersalna zaprawa do zatapiania siatki i przyklejania styropianu, 
zawiera włókna 

Op. worek 25 kg 

temp. +5 °C do +25 °C. Chronić przed przemrożeniem. Nie 

zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem. 

Okres przydatności do użycia 12 miesięcy. 

Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku. 

zyko poważnego uszkodzenia oczu kat.1. Powoduje poważne uszkodzenie 

Działanie drażniące na skórę kat.2. Działa drażniąco na skórę.  

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kat.3. 

 

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na suchą masę produktu 

w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 

przed użyciem przeczytać etykietę  

unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy  

stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym 

dzież ochronną/ochronę oczu/ochronę 

w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z 

w przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić 

lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do 

odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie  

w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą 

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 

natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem  

w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/ 

zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem  
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P501 – zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / 

narodowymi / międzynarodowymi  przepisami 

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
ETA-13/0709 ATB TERM ST Złożony system izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawą 
na polistyrenie (EPS) do stosowania jako zewnętrzna izolacja  
na ścianach budynków.  
ETAG 004 
DWU nr ATB ST/2013 
KCH STYRKLEJ U 
 

Producent gwarantuje jako ść wyrobu, lecz nie ma wpływu na 

sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone in formacje 

oparte s ą o najlepsz ą wiedz ę producenta wynikaj ącą z 

długoletnich obserwacji praktycznych zastosowa ń, nie mog ą 

jednak zast ąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie 

zwalniaj ą go ze stosowania si ę do zasad sztuki budowlanej i BHP, 

stąd nie stanowi ą podstawy do rozstrzygania sporów na drodze 

sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony  od tego, 

aby na własn ą odpowiedzialno ść przeprowadzi ć próby 

przydatno ści naszych produktów w konkretnych zastosowaniach 

innych ni ż opisane w niniejszej karcie technicznej.  Zawarte 

informacje mog ą słu żyć pomoc ą w tym zakresie . 

 


