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Karta produktu 1333

Tynk maszynowy wewnêtrzny
MPI 25 (Baumit MPI 25) 

Produkt

Sk³ad

Przeznaczenie

Dane
techniczne

Forma dostawy

Przechowywanie

Gwarancja
jakoœci

Klasyfikacja
wg ustawy 
o chemikaliach

Gotowa, sucha mieszanka tynkarska do nak³adania agregatem, do wykonywania tynku 
zacieranego.

Wapno budowlane, cement, piasek, perlity, inne dodatki.

Tynk nak³adany maszynowo, zacierany, do ka¿dego rodzaju pomieszczeñ, równie¿ do 
wilgotnych pomieszczeñ przemys³owych. Stosowany tylko wewn¹trz.

Wielkoœæ ziarna:
Wytrzyma³oœæ na œciskanie (28 dni):
Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie przy zginaniu (28 dni):
Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a l:
Wspó³czynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej m:
Gêstoœæ nasypowa suchego produktu:
Minimalna gruboœæ warstwy tynku:

Max. gruboœæ warstwy tynku:
Zu¿ycie materia³u: 

0,6 mm
2> 2,5 N/mm  
2> 1,0 N/mm

0,80 W/mK
15

3ok. 1250 kg/m
œciana: 10 mm
sufit: 8 mm
25 mm w ramach jednego etapu pracy

2ok. 14 kg/m  przy gruboœci tynku
10 mm

Worek 40 kg
Silos min. 16,5 tony

W suchym miejscu, na paletach -

 

 6 miesiêcy.

Sta³a kontrola jakoœci w laboratorium zak³adowym. 

Sposób u¿ycia 1. Pod³o¿e:
Pod³o¿e powinno byæ suche, nieprzemarzniête, odpylone, hydrofobowe, wolne od 
wykwitów, noœne.

Przestrzegaæ wartoœci granicznych odnosz¹cych siê do pylenia produktu, ujêtych w liœcie 
3MAK z roku 1992 (koncentracja py³u drobnego w powietrzu - maks. 6 mg/m , ogólna 

3koncentracja py³u w powietrzu: maks. 15 mg/m ).

Symbol zagro¿enia chemicznego: Xi dra¿ni¹cy.
Wartoœci R:  R 36:  podra¿nia œluzówkê oka

R 38: podra¿nia naskórek                       
                   R 43:  mo¿liwe wyst¹pienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem

S 2: przechowywaæ z daleka od dzieciWartoœci S:           
                   S 24:  unikaæ kontaktu z naskórkiem
                   S 25:  unikaæ dostania siê do oka
                   S 26:  w przypadku przedostania siê produktu do oczu przemyæ je dok³adnie
                             wod¹ i skonsultowaæ siê z lekarzem
                   S 27:  natychmiast zdj¹æ odzie¿ zabrudzon¹ lub nas¹czon¹ produktem
                   S 28:  w przypadku kontaktu z naskórkiem natychmiast dok³adnie przemyæ
                             wod¹
                   S 37:  stosowaæ odpowiednie rêkawice ochronne



Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane s³owem i pismem w celu wsparcia nabywcy (u¿ytkownika) w oparciu o nasze doœwiadczenia i aktualny 
stan wiedzy s¹ niewi¹¿¹ce i nie uzasadniaj¹ prawnego stosunku umownego oraz ¿adnych zobowi¹zañ ubocznych z tytu³u umowy kupna (sprzeda¿y). 
Nie uwalniaj¹ one nabywcy od sprawdzenia na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ przydatnoœci naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Poza tym obowi¹zuj¹ 
nasze "Ogólne warunki umów" znajduj¹ce siê w katalogach produktów. Nasza gêsta sieæ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy.
Prosimy zasiêgn¹æ informacji u najbli¿szego przedstawiciela regionalnego.

2.4 Pustaki wiórowo-cementowe:
- obrzutka wstêpna Baumit VorSpritzer
Przerwa technologiczna: 14 dni.

3. Obróbka:
Tynk wewnêtrzny Baumit MPI 25 mo¿e byæ nak³adany wszelkimi, bêd¹cymi w u¿yciu 
agregatami tynkarskim (np. PFT G4 lub M-Tec m3). 
Przed rozpoczêciem tynkowania wskazane jest - w celu u³atwienia pracy - zabezpieczenie 
wszystkich naro¿ników nierdzewnymi profilami ochronnymi. W ³azienkach oraz 
na powierzchni, na której maj¹ byæ po³o¿one p³ytki ceramiczne stosowaæ listwy tynkarskie 
jako pomoc przy zaci¹ganiu. Tynk maszynowy wewnêtrzny Baumit MPI 25 natryskuje siê 
zazwyczaj pasmami, dwukrotnie, a nastêpnie œci¹ga ³at¹ na równo, po stwardnieniu - 
zacieraæ pac¹ styropianow¹ lub filcow¹. 

2.5 Bloczki z gazobetonu (dobrze zwil¿yæ powierzchniê):
- obrzutka wstêpna Baumit VorSpritzer
Przerwa technologiczna: 3 dni.

2.6 Beton:
- obrzutka wstêpna Baumit VorSpritzer
Przerwa technologiczna: 3 dni.

4. Wskazówki ogólne:
oW czasie wi¹zania tynku temperatura powietrza i pod³o¿a nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ +5 C. 

Œwie¿o otynkowane powierzchnie nale¿y przez 2 dni utrzymywaæ w stanie wilgotnym. 
Nie dopuszczaæ do bezpoœredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. 
Przy stosowaniu nagrzewnic - a w szczególnoœci nagrzewnic gazowych - wymagana jest 
dobrze funkcjonuj¹ca wentylacja (z uwagi na karbonatyzacjê). Po³o¿enie warstwy zbrojenia 
na tynkowanej powierzchni nie wyklucza ewentualnych pêkniêæ czy zarysowañ, 
zmniejsza jednak¿e znacznie ryzyko ich powstawania.
Szczeliny instalacyjne przed tynkowaniem nale¿y wype³niæ zapraw¹ cementowo-wapienn¹.
W przypadku pokrywania tynkiem du¿ych powierzchni, jak i przy zastosowaniu ró¿nych 
materia³ów budowlanych, stosowaæ nale¿y naciêcie kielni¹ na ca³ej gruboœci tynku.
Nie nale¿y zacieraæ powierzchni przewidzianych pod p³ytki ceramiczne.
Przed po³o¿eniem ka¿dej nastêpnej warstwy zachowaæ przerwê technologiczn¹ 
- 10 dni na ka¿dy 1 cm gruboœci tynku.

5. Wykoñczenie:
    Powierzchnie nie zacierane: p³ytki.
    Powierzchnie zacierane: wszystkie stosowane w budownictwie pow³oki wykoñczeniowe.

2.1 Ceg³y wypalane (ceg³a pe³na, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny):
- zalecane jest po³o¿enie tynku w dwóch warstwach.

2.2 Lekkie i ciê¿kie bloczki betonowe z izolacj¹ ciepln¹ na zaprawie cementowej:
- nie jest konieczne specjalne przygotowanie pod³o¿a.

2.3 Zespolone na bazie mineralnej p³yty z we³ny drzewnej oraz 
lekkie p³yty wiórowo-cementowe, jedno- i wielowarstwowe p³yty do izolacji dŸwiêkowej:
- obrzutka wstêpna Baumit VorSpritzer zbrojona (siatka druciana cynkowana, spawana 
punktowo, o oczkach 20x20 - 25x25 mm, œrednica drutu 1 mm). 
Przerwa technologiczna: 21 dni.

2. Przygotowanie pod³o¿a:
Wskazówki dotycz¹ muru wykonanego zgodnie z norm¹, przy za³o¿eniu, ¿e fugi pomiêdzy 
elementami budowlanymi zosta³y wype³nione.
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