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4.5. Wyprawa zewnętrzna. 

4.5.1. Gruntowanie warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską. 
W celu usunięcia drobnych nierówności, nie wcześniej niż po 2 dniach od wykonania 
warstwy zbrojonej, należy jej powierzchnię przeszlifować papierem ściernym. 
Następnie całą powierzchnię należy pomalować środkiem gruntującym US81( pod 
tynki akrylowe ) lub US83  ( pod tynki silikonowe ). Gruntowanie należy 
przeprowadzić, gdy klej jest całkowicie związany i wyschnięty. Aplikację należy 
wykonać przy użyciu szczotki malarskiej lub pędzla malarskiego. 
 
4.5.2. Wykonanie wyprawy zewnętrznej. 
Zaprawę należy nanosić  na podłoże przy pomocy pacy stalowej warstwą o grubości 
wynikającej z uziarnienia kruszywa. Żądaną fakturę uzyskuje się poprzez zacieranie 
plastikową pacą ruchami   okrężnymi (faktura „ baranka”)(Rys.8). Czas otwarty pracy 
tj. pomiędzy naciąganiem masy a zatarciem, zależy od chłonności podłoża, 
temperatury powietrza i podłoża, warunków atmosferycznych i konsystencji zaprawy. 
Należy doświadczalnie, dla danego typu podłoża i pogody, ustalić maksymalną 
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym ( naciągnięcie 
i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do 
zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce 
łączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować , np.: w 
narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. 
Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie 
wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i 
opadami atmosferycznymi. Czas wysychania tynku zależy od podłoża, temperatury i 
wilgotności względnej powietrza, wynosi od około 12 do 48 godzin. Temperatura 
podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosić 
od + 5 oC do + 25 oC. Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 4 – 6 
tygodni od zakończenia tynkowania. Jedynie malowanie farbą silikatową można 
rozpocząć po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 h. 
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Rysunek 7. struktura tynku cienkowarstwowego US32 lub US93 o strukturze „ baranka”. 
                        

 


