
 
 
 

TESORO MINERAL
tynk mineralny, struktury: pełna i drapana

  ZASTOSOWANIE 

Mineralna zaprawa tynkarska do wykonywania wypraw dekoracyjno
na zewnątrz budynków na typowych podłożach budowlanych. 
wać dowolną farbą elewacyjną z asortymentu firmy SEMPRE, dost
nego wzoru. Oferowana w strukturach pełnej (tzw. baranek) i drapanej (tzw. kornik). Przed nało
GRUNT lub MULTI GRUNT.   

  DANE TECHNICZNE 

Grupa produktów Cienkowarstwowe masy tynkarskie

Podstawowe składniki Cement, wapno, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniaj

Barwa Szara i biała 

Powłoka Strukturalna 

Parametry Parametr 

 Gęstość nasypowa 

 Odporność na występowanie rys skurczowych 
w warstwie do gruboś

Zużycie Struktura 

 

Pełna („baranek”)  i  drapana („kornik”) 

 

 

Podane parametry są wartoś
rzeczywiste wartości mogą

*  Zużycie zależne jest od podło

 
  SPOSÓB UŻYCIA 

Podło że 
Podłoże powinno być
spoiny skuć na głęboko
a następnie zagruntować

Gruntowanie Na 24 h przed nałoż
lub MULTI GRUNT w kolorze białym.

Przygotowanie produktu 

Do 6—7 l wody stopniowo wsyp
mechanicznym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Czas przydatno
zaprawy wynosi ok. 2
utratę właściwości użytkowych.

TESORO MINERAL 
mineralny, struktury: pełna i drapana  

 
 
 
 
 
 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI 

� łatwe nanoszenie i fakturowanie pac

� dobrze przepuszcza par ę wodn

� duża odporno ść na działanie czynników 
atmosferycznych  

� korzystna relacja jako ści do ceny

� doskonała przyczepno ść do podło

� zapewnia mineralny charakter elewacji

 

Mineralna zaprawa tynkarska do wykonywania wypraw dekoracyjno-ochronnych w systemie ocieplania budynków SEMPRE TERM ST oraz do stosowania 
ach budowlanych. Nakłada się pacą. Dostępna w kolorach białym i szarym. Gotow

 z asortymentu firmy SEMPRE, dostępną w gamie kolorystycznej IMPRESSIO i MASSIMO lub barwion
w strukturach pełnej (tzw. baranek) i drapanej (tzw. kornik). Przed nałożeniem należy zagruntowa

 

Cienkowarstwowe masy tynkarskie 

wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające 

Norma W

AT-15-6383/2013 1,70

 na występowanie rys skurczowych 
w warstwie do grubości 5mm AT-15-6383/2013 Brak rys

Wielko ść ziarna [mm] Ś

drapana („kornik”) 

1,5 

2,0 

3,0 

ą wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych 
ści mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli. 

ne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna. 

 

e powinno być nośne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i tłuszczu. Stare tynki i powłoki 
 na głębokość 2 cm. Miejsca będące siedliskiem mchów i glon

pnie zagruntować preparatem grzybobójczym ALGHESIL GRUNT.  

przed nałożeniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować preparatem gruntuj
MULTI GRUNT w kolorze białym. 

l wody stopniowo wsypywać zawartość opakowania TESORO MINERAL TM
ż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Czas przydatno

zaprawy wynosi ok. 2 h. Stwardniałej zaprawy nie uzdatniać wodą ani nie mieszać
ści użytkowych. 

łatwe nanoszenie i fakturowanie pac ą 

ę wodn ą  

 na działanie czynników 

ści do ceny  

ść do podło ża mineralnego 

zapewnia mineralny charakter elewacji  

ochronnych w systemie ocieplania budynków SEMPRE TERM ST oraz do stosowania 
w kolorach białym i szarym. Gotową wyprawę można pomalo-

 w gamie kolorystycznej IMPRESSIO i MASSIMO lub barwioną według dostarczo-
ży zagruntować podłoże preparatem  MINERAL 

Warto ść Jednostka 

1,70±1,7 g/cm3 

Brak rys N/mm2 

Średnie zu życie * Jednostka 

2,5 

kg/m2 
3,0 

4,5 

. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych 

ne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i tłuszczu. Stare tynki i powłoki należy usunąć. Zniszczone 
w i glonów oczyścić szczotkami stalowymi, 

ć preparatem gruntującym MINERAL GRUNT 

TESORO MINERAL TM-300, mieszając mieszadłem 
 do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Czas przydatności do użycia rozrobionej z wodą 

 ani nie mieszać ze świeżą zaprawą – powoduje to 



KARTA TECHNICZNA – TESORO MINERAL TM-300 

 
 

 

Nanoszenie 

Tynk nanieść na grubość
przeciągnięcie pacą stalow
żądanej faktury. Tynk o strukturze pełnej zaciera si
podłużnymi. Zaleca się
oraz przy deszczowej pogodzie.

Wysychanie 
W temperaturze 20°C i wzgl
i wysoka wilgotność powietrza wydłu
i polikrzemianowymi dozwolone jest  po 3 dniach od nało

Czyszczenie narz ędzi Wodą natychmiast po uż

  

OPAKOWANIE  

25 kg 

  

PRZECHOWYWANIE 

Produkt przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Okres przydatno
od daty produkcji (patrz: bok opakowania). 

  

BHP/PPOŻ 

Wyrób niepalny. Zgodnie z obowiązującym prawem
powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić
przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykiet

 

Producent gwarantuje jako ść wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosow ania. Podstaw
wynikaj ąca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowa
go ze stosowania si ę do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, st
lub w ątpliwo ści prosimy o kontakt z producentem. 

  

ść na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. Odpowiednią grubość wyprawy uzyskuje si
ą stalową. Tak przygotowaną powierzchnię bezzwłocznie zaciera

Tynk o strukturze pełnej zaciera się okrężnymi ruchami pacy, natomiast tynk o strukturze drapanej 
Zaleca się prowadzenie prac w temp. od 5 do 25°C. Nie stosować

oraz przy deszczowej pogodzie. 

C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wiązania powłoki wynosi ok. 
ść powietrza wydłużają okres wiązania nawet o kilka dni.

dozwolone jest  po 3 dniach od nałożenia tynku, natomiast resztą

 natychmiast po użyciu. 

ętym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Okres przydatno

m jest klasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i sk
. Chronić przed dziećmi, nie wdychać pyłu, unikać zanieczyszczenia sk
ę ąć porady lekarza. Nosić odzież ochronną i rękawice ochronne. W razie połkni

opakowanie lub etykietę. 

 wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosow ania. Podstaw ą zamieszczonych tu informa
ca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowa ń. Nie mog ą one jednak zast ąpić fachowego przygotowania wykonawcy 

 do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, st ąd nie stanowi ą pods tawy do rozstrzygania sporów na drodze s

data aktualizacji: 3.12.2014 

ść wyprawy uzyskuje się przez kilkakrotne 
zacierać pacą plastikową aż do uzyskania 

nymi ruchami pacy, natomiast tynk o strukturze drapanej – 
 prowadzenie prac w temp. od 5 do 25°C. Nie stosować na powierzchniach nasłonecznionych 

powłoki wynosi ok. 24 h. Niska temperatura 
zania nawet o kilka dni. Malowanie farbami krzemianowymi 

enia tynku, natomiast resztą farb – po 7 dniach.  

tym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy 

ąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może 
 zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy 

kawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie 

 zamieszczonych tu informa cji jest wiedza producenta, 
 fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniaj ą 

tawy do rozstrzygania sporów na drodze s ądowej. W przypadku pyta ń 


