
Rozegnij środkową zszywkę, wyjmij wkładkę i włóż do segregatora

Szczególne właściwości tynku BLAUBAND
! CCiieennkkoowwaarrssttwwoowwyy.. Minimalna grubość nakładania tynku wynosi

tylko 2 mm. Inwestorzy i generalni wykonawcy mogą dzięki temu
uzyskać większą powierzchnię użytkową tynkowanych pomiesz-
czeń, oszczędzając jednocześnie czas i pieniądze. 

! WWyyddaajjnnyy.. Bardzo ważną 
zaletą „Blaubandu” jest jego
wysoka wydajność. Do wyko-
nania 1 m2 tynku o grubości
3 mm potrzebujemy tylko 
ok. 2,5–2,7 kg zaprawy. 

! KKrróóttkkii cczzaass sscchhnniięęcciiaa.. Ze
względu na niewielkie grubości
nakładanego tynku skraca się
zdecydowanie czas wysycha-
nia, dzięki czemu można wcze-
śniej rozpocząć kolejne prace,
takie jak malowanie, tapetowa-
nie, układanie glazury. Do-
puszczalna max. wilgotność
resztkowa tynku wynosi 1%. 

! NNaakkłłaaddaanniiee mmaasszzyynnoowwee lluubb rręęcczznnee.. Do nakładania maszynowego
służą agregaty tynkarskie (np. PFT G4) lub urządzenia typu PFT
SWING. Dzięki maszynowemu nakładaniu tynku znacznemu skró-
ceniu ulega czas trwania robót tynkarskich na budowie. Blauband
można także nakładać ręcznie. 

! OObbrróóbbkkaa nnaa „„mmookkrroo”” bbeezz kkoonniieecczznnoośśccii sszzlliiffoowwaanniiaa.. Poszczególne
fazy obróbki tynku prowadzone są w czasie, kiedy jest on plastycz-
ny. Ostatnią czynność, tzw. gładzenie wykonuje się w końcowej
fazie wiązania tynku. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza wte-
dy, kiedy Blauband stosowany jest jako gładź gipsowa, ponieważ
eliminuje się kurz, występujący normalnie podczas szlifowania. 

! „„OOddddyycchhaajjąąccyy””.. Blauband posiada, tak jak każdy produkt na bazie
gipsu, właściwości pozwalające na „oddychanie” ścian, dzięki 
czemu w pomieszczeniach uzyskuje się przyjazny dla zdrowia
człowieka klimat.

ZALETY cienkowarstwowego
TYNKU GIPSOWEGO 
BLAUBAND i technika 
jego wykonania

RRóówwnnee ii ggłłaaddkkiiee śścciiaannyy ii ssuuffiittyy ttoo ssttaannddaarrddoowwee wwyymmaaggaanniiee,, ssttaawwiiaannee kkaażżddeejj iinnwweessttyyccjjii bbuuddoowwllaanneejj.. AAllee cczzyy zzaawwsszzee
ttrrzzeebbaa nnaakkłłaaddaaćć aażż 1144 mmmm ttyynnkkuu,, aabbyy sspprroossttaaćć tteemmuu wwyymmaaggaanniiuu?? DDzziiśś śścciiaannyy ii ssuuffiittyy ww nnoowwoo wwyybbuuddoowwaannyycchh 
oobbiieekkttaacchh ssąą cczzęęssttoo jjuużż ttaakk iiddeeaallnniiee rróówwnnee,, żżee wwyyssttaarrcczzyy zzaassttoossoowwaaćć mmaatteerriiaałł uummoożżlliiwwiiaajjąąccyy wwyykkoonnaanniiee cciieeńńsszzeejj 
wwaarrssttwwyy ttyynnkkuu oo ggrruubboośśccii 22––44 mmmm.. MMoożżnnaa oossiiąąggnnąąćć tteenn ssaamm eeffeekktt,, aa rróóżżnniiccaa ww mmmm jjeesstt wwpprroosstt iimmppoonnuujjąąccaa.. 
PPrrzzeekkłłaaddaa ssiięę oonnaa ttaakkżżee nnaa rreedduukkccjjęę kkoosszzttóóww,, wwyynniikkaajjąąccąą zzee zzddeeccyyddoowwaanniiee mmnniieejjsszzeeggoo zzuużżyycciiaa mmaatteerriiaałłuu oorraazz 
sskkrróócceenniiaa cczzaassuu rroobbóótt ttyynnkkaarrsskkiicchh,, ccoo oozznnaacczzaa mmnniieejjsszzee nnaakkłłaaddyy nnaa rroobboocciizznnęę.. 
MMaatteerriiaałłeemm,, kkttóórryy ddzziięękkii sswwooiimm wwłłaaśścciiwwoośścciioomm ooddppoowwiiaaddaa ppoowwyyżżsszzyymm oocczzeekkiiwwaanniioomm,, jjeesstt cciieennkkoowwaarrssttwwoowwyy ttyynnkk 
mmaasszzyynnoowwyy BBLLAAUUBBAANNDD ffiirrmmyy KKnnaauuff.. JJeesstt ttoo ffaabbrryycczznniiee pprrzzyyggoottoowwaannyy ttyynnkk nnaa bbaazziiee ggiippssuu zz lleekkkkiimmii mmaatteerriiaałłaammii 
ddoommiieesszzkkoowwyymmii oorraazz zzmmooddyyffiikkoowwaannyymmii ddooddaattkkaammii,, ssppeełłnniiaajjąąccyy wwyymmaaggaanniiaa ppoollsskkiieejj nnoorrmmyy PPNN-BB-3300004422.. 

Zakres zastosowania
BLAUBAND to jednowarstwowy tynk maszynowy (nadaje się rów-
nież do obróbki ręcznej) przeznaczony do tynkowania ścian i sufitów
jak również innych powierzchni wewnątrz budynku, np. pomiesz-
czeń o podwyższonej wilgotności do max. 70% (tzn. kuchni, łazie-
nek, wc itp.). BLAUBAND stanowi idealny produkt do tynkowania
elementów betonowych oraz betonowych elementów prefabryko-
wanych, np. „filigranów”. Można go również stosować jako gładź, 
nakładaną na tynki cementowo-wapienne. Jego różnorakie zastoso-
wanie umożliwia użycie tego materiału zarówno w budownictwie
mieszkaniowym, przy pracach remontowych oraz na dużych obiek-
tach budowlanych. 
BLAUBAND dostępny jest w workach 30 kg, ale na duże budowy
może być dostarczany także w silosach jako materiał luzem. 
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Narzędzia
Aby prawidłowo i profesjonalnie wykonać tynk cienkowarstwowy
BLAUBAND musimy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia, 
takie jak: 
! pojemnik plastikowy
! mieszadło wolnoobrotowe
! wałek malarski
! kielnia gipsowa
! paca gąbczasta
! szpachla powierzchniowa tzw. „pióro”
! paca metalowa – duża
! paca metalowa – mała 
! agregat typu PFT SWING – w przypadku nakładania maszynowego
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Przed rozpoczęciem robót szpachlowych
należy pamiętać o odpowiednim przygoto-
waniu podłoża.  Podłoże musi być suche
i nie może być zamarznięte. Przed tynko-
waniem należy oczyścić je z kurzu, a także
zlikwidować większe nierówności. Należy
również sprawdzić chłonność podłoża oraz

usunąć ewentualne resztki oleju szalunko-
wego. Podłoże chłonne (np. beton komór-
kowy) należy zagruntować środkiem 
gruntującym KNAUF Grundiermittel. Do
zagruntowania powierzchni betonowych
służy środek gruntujący KNAUF Beto-
kontakt. 

Technika wykonania tynku cienkowarstwowego 
czyli „Krok po kroku z BLAUBANDEM”

Przygotowanie podłoża Przygotowanie zaprawy

Blauband wsypujemy do czystej wody 
(ok. 19 dm3 na worek 30 kg) pamiętając,
aby wykonywać tę czynność w sposób 
pokazany na zdjęciu, tzn. „siejąc” materiał
na wodę. 
Po ok. 5 min. od wsypania – intensywnie
mieszać mieszadłem wolnoobrotowym, aż
do uzyskania jednolitej masy. 



marzec--kwiecieñ 2004 3

zalety cienkowarstwowego tynku gipsowego Blauband

Gąbkowanie i zagładzanie
Po ok. 50 minutach, całość należy zwilżyć wodą, „zagąbkować” i wygładzić. Czas obróbki 
uzależniony jest od chłonności podłoża i wynosi ok. 160 minut. 

Ręczne nakładanie
BLAUBANDU
Blauband naciągamy na podłoże używając
dużej pacy metalowej. Zarobioną zaprawę
należy nanieść i wyrównać w przeciągu
ok. 20 min. 

Maszynowe nakładanie BLAUBANDU 

Zarobioną zaprawę wlać do „SWINGA”. 
Zaprawę o stosunkowo rzadkiej konsystencji równomiernie nanieść 
na przygotowane wcześniej podłoże.
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BBłłęęddyy nnaajjcczzęęśścciieejj ppooppeełłnniiaannee ww ttrraakkcciiee wwyykkoonnyywwaanniiaa 

ggiippssoowweeggoo ttyynnkkuu cciieennkkoowwaarrssttwwoowweeggoo KKNNAAUUFF BBLLAAUUBBAANNDD

O Nakładanie tynku wielowarstwowo.
Blauband, jak każdy tynk gipsowy, jest tynkiem jednowarstwowym. Nakładanie Blaubandu w kilku warstwach może 
doprowadzić do rozwarstwienia się poszczególnych warstw, co w konsekwencji prowadzi do odpadania tynku. 

O Brak odpowiednich środków gruntujących.
Jeżeli przed ułożeniem tynku nie zagruntujemy podłoży chłonnych środkiem gruntującym Knauf Grundiermittel, to może dojść
do „spalenia” tynku przed jego związaniem. Brak środka gruntującego Knauf Betokontakt na gładkich podłożach żelbetowych
może doprowadzić do odpadania tynku, szczególnie w przypadku stropów. 

O Nakładanie zbyt cienkich warstw. 
Minimalna dopuszczalna grubość nakładania Blaubandu wynosi 2 mm. 

O Układanie tynku na mokre podłoża. 
Maksymalna dopuszczalna wilgotność resztkowa podłoża (szczególnie żelbetowego) nie powinna przekraczać 3%. 

O Stosowanie Blaubandu w pomieszczeniach bez okien. 
W przypadku robót inwestycyjnych bardzo często się zdarza, że okna montowane są po wykonaniu robót tynkowych.
W przypadku Blaubandu (tynk grubości 2–5 mm), przeciąg panujący na budowach gdzie nie ma okien doprowadza do 
powierzchniowego wysychania, co powoduje olbrzymie problemy z obróbką tynku. 

O Niewłaściwe mieszanie Blaubandu. 
Zawsze należy wsypywać Blauband do wody (nigdy odwrotnie). 

Wykonanie gładzi
gipsowych wcale
nie musi kojarzyć
się z olbrzymią ilo-
ścią pyłu gipsowego
w oczach, uszach
i płucach. 

Kiedy stosujemy Blauband firmy KNAUF szlifowanie jest zupełnie
zbędne. 

Efekt jest doskonały

www.knauf.pl


