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DREIER 313 

Zaprawa tynkarska 
 

 

1. PRODUKT 

Zaprawa tynkarska produkowana jest w postaci suchej mieszanki kruszywa kwarcowego, wysokojakościowego 

cementu i dodatków. Przeznaczona do tynkowania powierzchni sufitów, ścian, słupów z materiałów 

ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych, gazobetonu oraz tynków cementowych i cementowo-

wapiennych. Zaprawę można stosować na zewnątrz i wewnątrz budynków. 

 

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Deklaracja właściwości użytkowych nr DOP-PL-107-2 

 PN-EN 998-1:2016-12 

 

3. STOSOWANIE 

Prawidłowo przygotowane podłoże powinno być czyste, pozbawione luźnych elementów, resztek 

poprodukcyjnych, kurzu i odtłuszczona. Powierzchnia musi być sucha i niezmrożona.  

Zawartość worka rozrobić z ok. 3,5-5l wody używając mieszadła wolnoobrotowego lub betoniarki, aż do 

momentu uzyskania jednolitej konsystencji pozbawionej zbryleń lub zgrubień. Tak przygotowana zaprawa jest 

zdatna do użycia przez ok. 1,5 godziny. Przygotowanej zaprawy nie należy mieszać z suchą mieszanką lub 

dodatkowo dolewać wody w celu zmiany konsystencji. Zbyt duża lub zbyt mała ilość wody obniża właściwości 

wytrzymałościowe zaprawy. Podane proporcje mogą ulec drobnym zmianom zależnie od temperatury i 

wilgotności powietrza. 

Gotową zaprawę nakładać kielnią trójkątną lub trapezową w dwóch warstwach, zwracając uwagę na 

równomierne ułożenie i zachowanie ciągłości, zatrzeć drugą warstwę po wstępnym wyrównaniu, używając 

gąbki lub styropianu. 

 

4. TEMPERATURA STOSOWANIA 

Zaprawę należy zarabiać i stosować w zakresie temperatur od +5°C do +25°C dla powietrza, podłoża i 

elementów murowanych. Odstępstwa od powyżej podanego zakresu temperatur mogą spowodować 

negatywny wpływ na właściwości produktu. 

 

5. ZUŻYCIE 

Zmieszanie zawartości worka pozwala otrzymać ok. 17 litrów gotowej zaprawy tynkarskiej DREIER 313, co 

wystarcza na około 1,3-1,5 m2 przy grubości warstwy 10mm. 

 

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI 

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą. 
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 7. SKŁADOWANIE 

 Zaprawa tynkarska DREIER 313 pakowana jest w szczelnie zamknięte fabrycznie, wielowarstwowe,  

papierowe worki o wadze 25 kg netto. Przechowywać w suchych i zamkniętych pomieszczeniach w zakresie  

temperatur od +5 do +25°C, chronić przed wilgocią, nie narażać na działanie warunków atmosferycznych. 

Okres przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Po rozpakowaniu  

opakowania zbiorczego zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji. 

 

8. UTYLIZACJA 

Do ponownego przetworzenia nadają się tylko całkowicie opróżnione worki. Wysuszone resztki zaprawy mogą 

być potraktowane jako odpady budowlane. 

 

9. NADZÓR 

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości w laboratorium zakładowym firmy „DREIER” zgodnie 

obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz wewnętrznymi procedurami kontroli jakości. 

 

10. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 

W produkcie znajduje się cement reagujący alkalicznie z wodą – chronić skórę i oczy. W przypadku dostania 

się substancji do oka natychmiast przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem. 

 

11. DODATKOWE INFORMACJE 

Powyższe informacje należy traktować jako ogólne wskazówki, ponieważ nie uwzględniają wymogów 

konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecane jest wykonanie ewentualnych prób. 

Parametry zaprawy tynkarskiej mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, ale nie wpływają 

na właściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia 

odszkodowawcze. 

 

Data produkcji na opakowaniu 

WAGA: 25 kg netto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


