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System ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS MAJSTER-POL stanowi układ warstwowy 
składający się z płyt styropianowych, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejowej i siatki 
z włókna szklanego, wykończony gotowymi masami akrylowymi, silikatowymi, silikonowymi lub 
polimerowo - mineralnymi malowanymi farbami akrylowymi, silikatowymi lub silikonowymi. System 
ETICS MAJSTER-POL może być mocowany do podłoża wyłącznie za pomocą zaprawy klejowej lub 
zaprawy klejowej i dodatkowych łączników mechanicznych. System posiada Europejską Aprobatę 
Techniczną ETA-11/0183 wydaną zgodnie z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych 
ETAG 004:2000.

Niniejszy system ociepleń ETICS przeznaczony jest do stosowania jako zewnętrzna izolacja 
ścian na budynkach nowo wznoszonych jak i już eksploatowanych, wykonanych z elementów 
murowych (cegły, bloczki, kamień) lub betonowych (wylewanych na budowie lub w postaci płyt 
prefabrykowanych) z klasą reakcji na ogień A1 albo A2 – s2, d0 według EN 13501-1 albo A1 według 
rozporządzenia EC nr 96/603/EC. Może być również stosowany na powierzchniach poziomych lub 
nachylonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych. 
System ociepleń ETICS MAJSTER-POL należy stosować zgodnie z:

 dokumentacją techniczną opracowaną dla danego obiektu, określającą przygotowanie   
podłoża, grubość płyt styropianowych, rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych,  
  sposób wykończenia miejsc szczególnych elewacji tj. okna, drzwi, ościeża, balkony, cokoły, 
dylatacje,
  postanowieniami Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA- 11/0183,
  niniejszą szczegółową instrukcją wykonania ocieplenia,
  instrukcją ITB nr 334/2002,
  przepisami technicznymi oraz prawami aktualnie obowiązującymi na terenie danego kraju, 
w szczególności w zakresie izolacyjności przegród budowlanych, wymagań energetycznych, 
bezpieczeństwa konstrukcji oraz ochrony przeciwpożarowej.

Roboty budowlane, związane ze stosowaniem systemu ociepleń ETICS MAJSTER-POL, powinny 
być wykonane przez wyspecjalizowane firmy posiadające Certyfikat Autoryzowanego Wykonawcy 
stwierdzający znajomość systemu i gwarantujący właściwą jakość wykonywanych robót 
ociepleniowych. Certyfikat wydawany jest na okres 1 roku. System ociepleń ETICS MAJSTER-POL 
spełnia zadania wymaganej izolacyjności cieplnej pod warunkiem prawidłowego wykonania 
ocieplenia. 

Do wykonania ocieplenia systemem ETICS MAJSTER-POL należy stosować wyłącznie materiały 
określone w systemie. Zastępowanie materiałów wyszczególnionych w systemie innymi 
materiałami jest niedozwolone. 

Postanowienia Europejskiej Aprobaty Technicznej oparte są na założeniu przewidywanego 
25 – letniego okresu użytkowania ETICS MAJSTER-POL, pod warunkiem, że zostaną spełnione 
wymagania odnośnie warunków pakowania, transportu, przechowywania, wbudowania systemu, 
jak również właściwego użytkowania, konserwacji i napraw elewacji. Założenie dotyczące okresu 
użytkowania nie może być interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta lub jednostkę 
aprobującą, ale jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego 
wyrobu w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu. 
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Elementy i właściwości poszczególnych składników systemu

Elementami systemu ETICS MAJSTER-POL mogą być tylko wyroby wskazane poniżej.

 1. Mocowanie podstawowe

Do przyklejania termoizolacji można użyć zaprawy klejowej STYROLEP K. Jest uniwersalną 
zaprawą klejową do styropianu. Jest elastyczną, mrozoodporną i wodoodporną zaprawą 
cementową, paroprzepuszczalną o zwiększonej przyczepności, przeznaczoną do przyklejania 
płyt styropianowych na zewnątrz budynków. Można stosować do szpachlowania i wypełniania 
niewielkich ubytków. Służy do mocowania płyt styropianowych na podłożach takich jak: beton, 
tynk cementowo-wapienny, piaskowiec, gazobeton, tynk cementowy oraz nieotynkowane mury z 
cegły, bloczków, pustaków i innych materiałów ceramicznych lub silikatowych.

2. Warstwa izolacji termicznej

Termoizolację stanowią sezonowane, samogasnące płyty z polistyrenu ekspandowanego 
EPS klasy reakcji na ogień E i grubości 50 – 250 mm oznaczone następującymi kodami:

EPS-EN 13163–T2–L2–W2–S1-P4-BS115-CS(10)70-DS.(N)2-DS(70,-)2-TR100
EPS-EN 13163–T2–L2–W2–S2-P4-BS115-CS(10)70-DS.(N)2-DS(70,-)2-TR100
EPS-EN 13163–T2–L2–W2–S2-P4-BS115-CS(10)70-DS.(N)2-DS(70,-)1-TR100
EPS-EN 13163–T2–L2–W2–S2-P4-BS115-CS(10)70-DS.(N)2-DS(70,90)1-TR100

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA METODA BADANIA

WYGLĄD proszek o jednolitej barwie bez zbryleń PN 97/B-10106

Gęstość nasypowa, kg/m3 1220-1490 ETAG 004

Zawartość suchej substancji, % 99,9 ETAG 004

Odporność na powstawanie rys 
skurczowych w warstwie 8 mm

brak rys skurczowych w warstwie grubości 
8 mm ZUAT – 15/V.03/2010

Zawartość popiołu, %
450˚C
900˚C

99,2
98,1

ETAG 004

przyczepność do betonu, MPa

 warunki laboratoryjne

 woda 2 dni + suszenie 2 h

 woda + suszenie 7 dni

≥ 0,25
≥0,08
≥ 0,25

ETAG 004

przyczepność do styropianu, MPa

 warunki laboratoryjne

 woda 2 dni + suszenie 2 h

 woda + suszenie 7 dni

≥ 0,08

≥ 0,03
≥ 0,08

ETAG 004
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3. Mocowania dodatkowe

Dodatkowe mocowania wykonuje się za pomocą łączników:
 

 Ejotherm STR U według ETA -04/0023
  Ejotherm STU według ETA -02/0018

 Ejotherm NT U według ETA -05/0009
 Ejotherm NTK U według ETA -07/0026
 EJOT SDM –T plus według ETA -04/0064
 KOELNER Kl 8M według ETA -06/0191
 WKRET –MET LFN 10, LFM 10 według ETA -06/0105
 WKRET –MET LFN 8, LFM 8 według ETA -06/0080

4. Warstwa zbrojona
Warstwę zbrojoną stanowi zaprawa STYROLEP Z z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego 
AKE 145 A VERTEX (Vertex R 117 A101) lub TEXTILGLAS TG -22
STYROLEP Z jest zaprawą klejową do zatapiania siatki. Zaprawa przeznaczona jest przede 
wszystkim do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach dociepleń budynków. Klej wzbogacony 
jest w dwa rodzaje specjalnie dobranych włókien: celulozowych i polipropylenowych. Włókna te 
tworzą mikrozbrojenie, które zapobiega tworzeniu się pęknięć oraz ogranicza powstawanie rys 
skurczowych w stwardniałej zaprawie, poprawia jej elastyczność, wytrzymałość, wodoszczelność 
oraz mrozoodporność. Można ją również stosować jako warstwę podkładową pod tynki mineralne, 
akrylowe, silikatowe, silikonowe, mozaikowe wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Siatka zbrojona zapewnia kompensowanie odkształceń mechanicznych i termicznych jakim w 
trakcie eksploatacji podlega system ociepleń. Dzięki zastosowaniu siatki uzyskujemy stabilne 
podłoże pod wyprawę tynkarską, a jednocześnie siatka zapobiega powstawaniu rys i pęknięć. 
Dzięki zastosowaniu siatki splotu gazejskiego jest ona bardzo wytrzymała mechanicznie a włókna 
nie łamią się i nie przesuwają wzglądem siebie.

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA METODA BADANIA

WYGLĄD proszek o jednolitej barwie bez zbryleń PN 97/B-10106

Gęstość nasypowa, kg/m3 1201-1468 ETAG 004

Zawartość suchej substancji, % 99,8 ETAG 004

Odporność na powstawanie rys 
skurczowych w warstwie 8 mm

brak rys skurczowych w warstwie grubości 
8 mm ZUAT – 15/V.03/2010

Zawartość popiołu, %
450 ˚C
900 ˚C

99,0
96,8 ETAG 004

przyczepność do betonu, MPa

 warunki laboratoryjne

 woda 2 dni + suszenie 2 h

 woda + suszenie 7 dni

≥ 0,25
≥ 0,08
≥ 0,25

ETAG 004

przyczepność do styropianu, MPa

 warunki laboratoryjne

 woda 2 dni + suszenie 2 h

 woda + suszenie 7 dni

≥ 0,08
≥ 0,03
≥ 0,08

ETAG 004
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5. Wyprawa gruntująca pod tynk

 MajsterGrunt Podtynkowy Akrylowy pod tynki mineralne, akrylowe i mozaikowe
 MajsterGrunt Podtynkowy Silikatowy pod tynki silikatowe
 MajsterGrunt Podtynkowy Silikonowy pod tynki silikonowe

Stosuje się do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach dociepleń oraz na równych, 
odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (takich jak: powierzchnie betonowe, 
tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne). Zastosowanie podkładu tynkarskiego poprawia 
przyczepność masy tynkarskiej do podłoża, ułatwia prace tynkarskie, wyrównuje przebieg procesu 
wiązania i wysychania nałożonego tynku. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz redukuje pylistość 
podłoża. Zabezpiecza zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci, eliminuje 
możliwość wystąpienia plam i ogranicza efekt przebijania koloru podłoża przez strukturę. Dlatego 
też w przypadku zastosowania tynku barwionego w masie, zaleca się wybrać podkład tynkarski w 
odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA METODA BADANIA

Wygląd

Akrylowy Silikatowy Silikonowy

PN-C-81913

Gęsta ciecz z drobnoziarnistym wypełniaczem

Gęstość objętościowa, 
g/cm3 1,14 – 1,26 ETAG 004

Lepkość, mPs 90-120 65-100 120-180 Metodyka producenta

Zawartość suchej 
substancji, % 28,5 – 51,9 ETAG 004

Zawartość popiołu, %
450 ˚C
900 ˚C

83,8
47,0 ETAG 004
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6. Masy tynkarskie

 MajsterTynk  Akrylowy

Jest barwioną masą o konsystencji plastycznej na bazie dyspersji styrenowo - akrylowej typu 
core - shell, która daje powłoce dużą odporność i wytrzymałość, a jednocześnie bardzo wysoką 
elastyczność. W swoim składzie posiada również najnowocześniejszy na rynku kapsułowany biocyd 
który daje długookresową oraz trwałą ochronę powłoki przed korozją mikrobiologiczną, dzięki 
długiemu czasowi uwalniania trzech składników aktywnych zawartych w biocydzie. Możliwe jest 
uzyskanie dwóch rodzajów struktur: „baranka” i „kornika”.

 

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA METODA BADANIA

Wygląd jednorodna masa bez zbryleń PN 97/B-10106

Konsystencja, cm 9,5 – 11,5 PN 85/B-04500

Gęstość objętościowa, g/cm3 1,71 – 2,09 ETAG 004

Lepkość, mPs 320 - 490 Metodyka producenta

Zawartość suchej substancji, % 83 ± 10% ETAG 004

Odporność na powstawanie rys 
skurczowych w warstwie 8 mm

brak rys skurczowych w warstwie 
grubości 8 mm ZUAT – 15/V.03/2010

Zawartość popiołu, %
450˚C
900˚C

89,2 
50,1 ETAG 004

Absorpcja kapilarna i 
przepuszczalność H2O, klasa W2 PN-EN 1602-3

przepuszczalność dyfuzyjna 
W [mg/(m2.h.Pa)] 1,64 PN-EN 12086

współczynnik przewodności 
dyfuzyjnej δ [mg/(m.h.Pa)] 0,0065 PN-EN 12086

współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 108,5 PN-EN 12086

ekwiwalentna grubość dyfuzyjna 
sd (m) 0,43 PN-EN 12086
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 MajsterTynk  Mozaikowy

Jest masą o konsystencji plastycznej na bazie dyspersji akrylowej. Zawiera starannie dobrane 
kompozycje barwionego kruszywa kwarcowego nadające powierzchni ozdobny charakter. Jest 
bardzo wytrzymały na uszkodzenia oraz odporny na szorowanie, co pozwala na częste mycie 
bez ryzyka zniszczenia powierzchni. Te właściwości pozwalają na stosowanie tynku w miejscach 
podatnych na uszkodzenia i zabrudzenia. Jest on szczególnie polecany do wykańczania ścian w 
miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak: klatki schodowe, korytarze i ciągi komunikacyjne 
oraz na elewacjach budynków, na cokołach, pilastrach, gzymsach, podmurówkach, balkonach oraz 
jako ozdoba w ościeżach okiennych i drzwiowych.

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA METODA BADANIA

Wygląd jednorodna masa bez zbryleń PN 97/B-10106

Konsystencja, cm 7,5 – 9,5 PN 85/B-04500

Gęstość objętościowa, g/cm3 1,66 – 2,03 ETAG 004

Lepkość, mPs 240 - 360 Metodyka producenta

Zawartość suchej substancji, % 77,8 ± 10% ETAG 004

Odporność na powstawanie rys 
skurczowych w warstwie 8 mm

brak rys skurczowych w warstwie 
grubości 8 mm ZUAT – 15/V.03/2010

Zawartość popiołu, %
450˚C
900˚C

87,9
88,1 ETAG 004

Absorpcja kapilarna i 
przepuszczalność H2O, klasa W2 PN-EN 1602-3

przepuszczalność dyfuzyjna W [mg/
(m2.h.Pa)] 3,27 PN-EN 12086

współczynnik przewodności 
dyfuzyjnej δ [mg/(m.h.Pa)] 0,0140 PN-EN 12086

współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 50,4 PN-EN 12086

ekwiwalentna grubość dyfuzyjna sd 
(m) 0,22 PN-EN 12086
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 MajsterTynk Silikatowy

Jest barwioną masą o konsystencji plastycznej. Dzięki połączeniu dyspersji styrenowo - akrylowej i 
szkła wodnego potasowego, posiada wyjątkową odporność na wpływ czynników atmosferycznych, 
wysoką przepuszczalność pary wodnej i dwutlenku węgla, co pozwala na swobodne odparowanie 
wilgoci zawartej w murach. W swoim składzie posiada również najnowocześniejszy na rynku 
kapsułowany biocyd który daje długookresową oraz trwałą ochronę powłoki przed korozją 
mikrobiologiczną, dzięki długiemu czasowi uwalniania trzech składników aktywnych zawartych w 
biocydzie. Możliwe jest uzyskanie dwóch rodzajów struktur: „baranka” i „kornika”.

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA METODA BADANIA

Wygląd jednorodna masa bez zbryleń PN 97/B-10106

Gęstość objętościowa, g/cm3 1,40 – 1,76 ETAG 004

Lepkość, mPs 320 - 600 Metodyka producenta

Zawartość suchej substancji, % 80,6 ± 10% ETAG 004

Odporność na powstawanie rys 
skurczowych w warstwie 8 mm

brak rys skurczowych w warstwie 
grubości 8 mm ZUAT – 15/V.03/2010

Zawartość popiołu, %
450˚C
900˚C

94,0 
55,3 ETAG 004

Absorpcja kapilarna i 
przepuszczalność H2O, klasa W1 PN-EN 1602-3

przepuszczalność dyfuzyjna W [mg/
(m2.h.Pa)] 6,62 PN-EN 12086

współczynnik przewodności 
dyfuzyjnej δ [mg/(m.h.Pa)] 0,0256 PN-EN 12086

współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 27,5 PN-EN 12086

ekwiwalentna grubość dyfuzyjna 
sd (m) 0,11 PN-EN 12086
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 MajsterTynk Silikonowy

Jest barwioną masą o konsystencji plastycznej na bazie dyspersji styrenowo - akrylowej typu 
core - shell, która daje powłoce dużą odporność i wytrzymałość, a jednocześnie bardzo wysoką 
elastyczność. Dzięki dyspersji krzemoorganicznej struktura tynku jest mikroporowata co umożliwia 
transport pary wodnej oraz gazów. Hydrofobowość powłoce nadają polimery silikonowe i 
siloksanowe. Połącznie nanotechnologii oraz cech krzemianu, daje tynkowi wysoką odporność na 
zabrudzenia. W swoim składzie posiada również najnowocześniejszy na rynku kapsułowany biocyd 
który daje długookresową oraz trwałą ochronę powłoki przed korozją mikrobiologiczną, dzięki 
długiemu czasowi uwalniania trzech składników aktywnych zawartych w biocydzie. Możliwe jest 
uzyskanie dwóch rodzajów struktur: „baranka” i „kornika”. 

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA METODA BADANIA

Wygląd jednorodna masa bez zbryleń PN 97/B-10106

Konsystencja, cm 9,5 – 11,5 PN 85/B-04500

Gęstość objętościowa, g/cm3 1,71 – 2,09 ETAG 004

Lepkość, mPs 350 - 600 Metodyka producenta

Zawartość suchej substancji, % 82,4 ± 10% ETAG 004

Odporność na powstawanie rys 
skurczowych w 
warstwie 8 mm

brak rys skurczowych w warstwie 
grubości 8 mm ZUAT – 15/V.03/2010

Zawartość popiołu, %
450˚C
900˚C

92,0
52,1 ETAG 004

Absorpcja kapilarna i 
przepuszczalność H2O, klasa W2 PN-EN 1602-3

przepuszczalność dyfuzyjna W [mg/
(m2.h.Pa)] 1,90 PN-EN 12086

współczynnik przewodności 
dyfuzyjnej δ [mg/(m.h.Pa)] 0,0075 PN-EN 12086

współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 94,0 PN-EN 12086

ekwiwalentna grubość dyfuzyjna 
sd (m) 0,37 PN-EN 12086
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 MajsterTynk Mineralny

Jest wysokowartościową suchą mieszanką na bazie spoiw hydraulicznych, wypełniaczy mineralnych 
z dodatkiem dyspersji polimerowej, dzięki czemu tworzy wyjątkowo trwałą wierzchnią warstwę, 
o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i odporności na działanie czynników atmosferycznych. 
Możliwe jest uzyskanie dwóch rodzajów struktur: „baranka” i „kornika”. 

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA METODA BADANIA

Wygląd proszek o jednolitej barwie bez 
zbryleń PN 97/B-10106

Gęstość nasypowa, kg/m3 1647 – 2079 ETAG 004

Zawartość suchej substancji, % 99,9 ETAG 004

Odporność na powstawanie rys 
skurczowych w warstwie 8 mm

brak rys skurczowych w warstwie 
grubości 8 mm ZUAT – 15/V.03/2010

Zawartość popiołu, %
450˚C
900˚C

99,5
69,0 ETAG 004

Absorpcja kapilarna i 
przepuszczalność H2O, klasa W1 PN-EN 1602-3

przepuszczalność dyfuzyjna W [mg/
(m2.h.Pa)] 7,98 PN-EN 12086

współczynnik przewodności 
dyfuzyjnej δ [mg/(m.h.Pa)] 0,0344 PN-EN 12086

współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 20,5 PN-EN 12086

ekwiwalentna grubość dyfuzyjna 
sd (m) 0,09 PN-EN 12086
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MajsterTynk Mineralny powinien być zawsze używany z następującymi farbami:

 MajsterFarba Akrylowa

Jest farbą dyspersyjną przeznaczoną do malowania elewacji budynków. Można nią pokrywać 
wszystkie podłoża z materiałów budowlanych takich jak: cegła, beton, tynk, płyty kartonowo 
-gipsowe itp. Tworzy powłoki o dużej odporności na wpływ warunków atmosferycznych i 
mechanicznych. Chroni tynk przed wnikaniem wilgoci, jednocześnie umożliwia przenikanie 
powietrza. Na malowanych powierzchniach tworzy matową powierzchnię o  dużej odporności na 
ścieranie i wysokich walorach dekoracyjnych. W swoim składzie posiada również najnowocześniejszy 
na rynku kapsułowany biocyd który daje długookresową oraz trwałą ochronę powłoki przed korozją 
mikrobiologiczną, dzięki długiemu czasowi uwalniania trzech składników aktywnych zawartych w 
biocydzie.

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA METODA BADANIA

Wygląd
Ciecz jednorodna o 

konsystencji śmietany
PN-C-81913

Gęstość objętościowa, g/cm3 1,47 - 1,62 ETAG 004

Lepkość, mPs 96 - 144 Metodyka producenta

Zawartość suchej substancji, % 61,1 ± 10% ETAG 004

Zawartość popiołu, %
450˚C
900˚C

84,0
55,4 ETAG 004

Przepuszczalność CO2 Sd > 50 m EN 1504-2

Kompatybilność termiczna 20 cykli EN 1504-2

Absorpcja kapilarna i 
przepuszczalność H2O

Klasa W2 EN 1504-2
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 MajsterFarba Silikatowa

Jest farbą na bazie dyspersji oraz szkła wodnego potasowego przeznaczoną do malowania 
elewacji budynków. Można nią pokrywać wszystkie podłoża mineralne: beton, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, tynki mineralne, silikatowe i silikonowe. Tworzy powłoki o dużej odporności 
na wpływ warunków atmosferycznych i mechanicznych. Jest wysoce paroprzepuszczalna. Na 
skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z podłożem. Na malowanych powierzchniach 
tworzy matową powierzchnię o  dużej odporności na ścieranie. W swoim składzie posiada również 
najnowocześniejszy na rynku kapsułowany biocyd który daje długookresową oraz trwałą ochronę 
powłoki przed korozją mikrobiologiczną, dzięki długiemu czasowi uwalniania trzech składników 
aktywnych zawartych w biocydzie.

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA METODA BADANIA

Wygląd Ciecz jednorodna o konsystencji 
śmietany PN-C-81913

Gęstość objętościowa, g/cm3 1,42 - 1,57 ETAG 004

Lepkość, mPs 108 - 162 Metodyka producenta

Zawartość suchej substancji, % 54,5 ± 10% ETAG 004

Zawartość popiołu, %
450˚C
900˚C

89,2
70,1 ETAG 004

Kompatybilność termiczna 20 cykli EN 1504-2

Absorpcja kapilarna i 
przepuszczalność H2O

Klasa W2 EN 1504-2
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 MajsterFarba Silikonowa

Jest farbą dyspersyjną przeznaczoną do malowania elewacji budynków. Można nią pokrywać 
wszystkie podłoża z materiałów budowlanych takich jak: cegła, beton, tynk, płyty kartonowo 
-gipsowe itp. Struktura powłoki wykonanej z farby silikonowej jest mikroporowata, dzięki czemu 
możliwy jest swobodny transport pary wodnej. Farba Silikonowa nie jest nasiąkliwa przez co 
ma zredukowaną zdolność do zabrudzeń. Hydrofobowość powłoce nadają polimery silikonowe 
i siloksanowe. Służy do wykonywania dekoracyjnej, renowacyjnej i konserwacyjnej powłoki 
malarskiej na zewnętrznych powierzchniach budynków. Tworzy na malowanej powierzchni matową 
powłokę o wysokiej odporności na ścieranie oraz działanie zmiennych warunków atmosferycznych. 
W swoim składzie posiada również najnowocześniejszy na rynku kapsułowany biocyd który daje 
długookresową oraz trwałą ochronę powłoki przed korozją mikrobiologiczną, dzięki długiemu 
czasowi uwalniania trzech składników aktywnych zawartych w biocydzie.

7. Profile specjalne

 Kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą
 Profile dylatacyjne
 Listwy krawędziowe
 Profile cokołowe (startowe)

8. Pianki i taśmy uszczelniając

 Niskoprężne pianki poliuretanowe oraz rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej   
pianki poliuretanowej 

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA METODA BADANIA

Wygląd Ciecz jednorodna o konsystencji 
śmietany PN-C-81913

Gęstość objętościowa, g/cm3 1,47 - 1,62 ETAG 004

Lepkość, mPs 104-156 Metodyka producenta

Zawartość suchej substancji, % 60,8 ± 10% ETAG 004

Zawartość popiołu, %
450˚C
900˚C

85,6
55,5 ETAG 004

Przepuszczalność CO2 Sd > 50 m EN 1504-2

Kompatybilność termiczna 20 cykli EN 1504-2

Absorpcja kapilarna i 
przepuszczalność H2O

Klasa W2 EN 1504-2
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Wymagania szczegółowe

Roboty, których dotyczy niniejsza instrukcja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie termomodernizacji  budynków wraz z kolorystyką elewacji. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z niniejszą 
instrukcją oraz wskazówkami i kolejnością robót  podanymi w projekcie budowlanym lub przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa 
budowlanego. Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy:

 wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych jak 
i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 
sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonowania systemu mostków termicznych,

 sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zadbać o prawidłową organizację placu 
budowy,

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,
 wykonać cały zakres robót dekarskich, montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ocieplenia, 
zamontować parapety zewnętrzne, 

 zabezpieczyć wszelkie nie przeznaczone do pokrycia powierzchnie, stolarkę, szyby, okładziny i 
elementy drewniane, elementy metalowe, 

  na powierzchniach poziomych murów ogniowych, gzymsów, attyk i innych podobnych elementów 
wykonać odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji 
z uwzględnieniem całkowitej grubości warstwy ociepleniowej,

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i posadzki,

 zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu w sposób 
uniemożliwiający ich zawilgocenie oraz narażenie na wpływ zbyt niskich (poniżej +5˚C) lub zbyt 
wysokich (powyżej +25˚C) temperatur,

Zewnętrzna ściana budynku

Zaprawa klejowa 
do styropianu Styrolep K

Zaprawa klejowa do styropianu 
i zatapiania siatki Styrolep Z

Zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki Styrolep Z

MajsterTynk: akrylowy, silikonowy, silikatowy
Majster Tynk mineralny malowany Majster Farbą

Siatka z włókna szklanego

Płyty styropianowe

Łącznik do mocowania styropianu

MajsterGrunt Podtynkowy
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Przy wykonywaniu ocieplenia systemem ETICS MAJSTER-POL należy 
skompletować następujące narzędzia i sprzęt:

 szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian,
 szpachelki, kielnie oraz pace metalowe i z tworzywa sztucznego do nakładania zapraw klejowych 

i mas tynkarskich,
 pace pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni i krawędzi płyt styropianowych,
 wiertarki do wiercenia otworów na łączniki,
 młotki, wkrętaki do wbijania i wkręcania dybli i kołków,
 noże lub nożyce do cięcia tkaniny szklanej,
 łaty oraz poziomice do sprawdzania równości powierzchni ścian i sprawdzania pionu naroży i 

ścian,
 mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania mas 

klejowych i tynkarskich,
 wałki malarskie i pędzle z włosia do czyszczenia, mycia, gruntowania i malowania powierzchni 

ścian,
 taśmy papierowe do odcinania kolorów,
 ciśnieniowe aparaty do zmywania wodą powierzchni ścian,
 rusztowania i urządzenia do transportu pionowego,
 siatki osłonowe, które pozwalają uniknąć nadmiernego nasłonecznienia i wysychania powierzchni 

ścian oraz ochronę wykonanych warstw ocieplenia przed opadami deszczu,

Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.

 Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny

 Próba odporności na skrobanie – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rycla

 Próba zwilżania – ocena chłonności podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza
 Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany od płaszczyzny i od 

pionu posługując się łatą (zwykle 2 m)

Przygotowanie podłoża

Przed rozpoczęciem prac przy ocieplaniu budynku należy odpowiednio przygotować podłoże. Musi 
być ono stabilne, równe, o dostatecznej nośności oraz wolne od zanieczyszczeń zmniejszających 
przyczepność zaprawy klejącej (np. kurzu, pyłu, tłuszczy).W przypadku termomodernizacji ścian 
otynkowanych należy sprawdzić przyczepność istniejącego tynku przez opukanie. Głuchy dźwięk 
oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć. Zaleca się także skucie tynków na 
zewnętrznych powierzchniach ościeży okiennych i drzwiowych, aby możliwe było ich ocieplenie 
bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic. Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy 
usunąć. Przyczepność powłoki można sprawdzić poprzez jej nacięcie nożem, przyklejenie taśmy 
samoprzylepnej, a następnie jej zerwanie. Jeśli w wyniku tej próby nastąpi oderwanie fragmentu 
powłoki, należy ją uznać za słabo przyczepną. Lokalne ubytki i miejsca, gdzie skuto tynki słabo 
związane z podłożem, należy wypełnić zaprawą tynkarską Nierówności podłoża większe niż 
1cm należy wyrównać przez naklejenie warstwy styropianu o zmieniającej się grubości tak, aby 
nastąpiło wyrównanie płaszczyzny ściany. Podłoża silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), 
nierównomiernie chłonne oraz piaszczące należy zagruntować środkiem MajsterGrunt 
Głębokopenetrujący.
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Mocowanie płyt styropianowych

Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych należy pamiętać o odpowiednim wysezonowaniu płyt, 
a na budowie nie powinny być one narażone na działanie warunków atmosferycznych przez czas 
dłuższy niż 7 dni. Płyty styropianowe należy przykleić do podłoża stosując klej Styrolep K. Podczas 
przygotowania zaprawy klejącej należy ściśle przestrzegać zaleceń podanych na opakowaniu. Klej 
należy nakładać na płytę styropianową metodą obwodowo-punktową. Na płytę należy nanosić 
taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju 
(ok. 1 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy 
nierównościach większych niż 1 cm stosuje się zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, 
wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku 
płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy. Zużycie masy klejącej powinno wtedy mieścić się w 
granicach 4 -5 kg/m2.

Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpocząć od rogu dolnej części budynku po zamontowaniu 
i wypoziomowaniu listwy startowej. Płyty należy przyklejać poziomo z zachowaniem tzw. 
mijankowego układu spoin. W przypadku stosowania cieńszego materiału termoizolacyjnego w 
części cokołowej budynku, a grubszego w pozostałej, nie jest wymagane stosowanie drugiej listwy 
startowej, a jedynie narożnika perforowanego.

Sposób nałożenia zaprawy klejowej 
Styrolep K na łytę styropianową.
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Spoiny płyty nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi 
materiałami ściennymi. W miejscach połączeń różnych materiałów należy zastosować profil 
dylatacyjny. Nie zastosowanie takiego profilu może spowodować niekontrolowane pęknięcie 
struktury tynku, w które wniknie woda doprowadzając do uszkodzenia całego systemu.
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Po nałożeniu masy klejowej na płytę należy przykleić ją do ściany i docisnąć uderzając packą, aż 
do uzyskania odpowiedniej płaszczyzny wypoziomowania z sąsiednimi płytami. Niedopuszczalne 
jest odrywanie i dociskanie płyt po raz drugi. W celu korekty ułożenia płyty należy oderwać ją od 
podłoża, usunąć warstwę kleju i przystąpić do ponownego przyklejania płyty. Płyty styropianowe 
należy układać w taki sposób, by nie powstały pomiędzy nimi szczeliny większe niż 2 mm. 
Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt zaprawą klejową, ponieważ w miejscach tych 
powstają tzw. mostki termiczne. Powstałe szczeliny należy uzupełnić pianką poliuretanową 
niskoprężną lub paskami materiału termoizolacyjnego. Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu 
ociepleniowego muszą być bezwzględnie wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed 
otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem 
przez owady, ptaki lub gryzonie. W narożach ścian płyty należy przyklejać naprzemiennie, tak aby 
się zazębiały.



19

Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi 
otworów okiennych i drzwiowych.

ściana istniejąca

płyty termoizolacyjne

UKŁAD PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH PRZY
NAROŻNIKU BUDYNKU

WŁAŚCIWE UŁOŻENIE PŁYT PRZY OTWORACH
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Po przyklejeniu płyt styropianowych całą ich powierzchnię należy przeszlifować w celu wyrównania 
uskoków sąsiednich płyt. Ma to znaczący wpływ na przyczepność zaprawy klejącej do powierzchni 
styropianu, jak również wpływa na wygląd estetyczny elewacji. Można to wykonać nie wcześniej 
niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia, płyty izolacyjne 
można dodatkowo zamocować poprzez zastosowanie łączników mechanicznych. O tym, czy i 
jak należy stosować kołkowanie decyduje projektant. Zaleca się stosowanie 4 kołków na 1 m2 
w części środkowej ściany oraz 6 łączników na obrzeżach budynku. Należy zwrócić szczególną 
uwagę, aby kołki nie wystawały ponad płaszczyznę styropianu, jak również nie mogą być wbite 
zbyt głęboko w materiał ociepleniowy. Po zakończeniu montażu kołków ich zewnętrzną część 
należy zaszpachlować klejem.

Niedopuszczalne jest pozostawienie nieosłoniętej warstwy termoizolacyjnej przez dłuższy okres 
czasu, gdyż prowadzi to do osłabienia struktury styropianu.

Nakładanie zaprawy klejowej na styropian i wtopienie siatki 
z włókna szklanego

Zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji, stworzenie mocnego i trwałego podkładu 
pod tynk oraz przejęcie obciążeń cieplnych elewacji na przemian nagrzewającej i oziębiającej 
się. Wykonanie warstwy zbrojącej polega na zatopieniu siatki zbrojącej na powierzchni płyt 
styropianowych w warstwie zaprawy klejowej Styrolep Z. Klej nakłada się pacą zębatą na 
powierzchnię płyt termoizolacyjnych zaczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości 
tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu kleju należy wtopić siatkę przyciętą na odpowiedni wymiar, 
całkowicie wciskając ją w masę klejową. Następnie należy nanieść drugą, cienką warstwę kleju 
w celu całkowitego przykrycia tkaniny. Powierzchnię należy dokładnie wygładzić. Grubość 

PRZYKŁADOWE SCHEMATY ROZMIESZCZENIA
ŁĄCZNIKÓW NA PŁYTACH TERMOIZOLACYJNYCH

4 szt./m2 6 szt./m2 8 szt./m2

10 szt./m2 12 szt./m2
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warstwy klejącej powinna wynosić 3-5 mm. Zużycie masy klejącej powinno wtedy mieścić się w 
granicach 3 -3,5 kg/m2. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład 10 cm. Zakłady siatki nie 
mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianu. Przy narożach otworów okiennych i 
drzwiowych na płytach termoizolacyjnych należy nakleić pod kątem 45º kawałki tkaniny zbrojącej 
o wymiarach 20x35 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na elewacji budynku. 

Zalecane jest, aby na fragmentach budynku, które są bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne 
została zatopiona druga warstwa siatki. Wykonuje się ją tak samo jak pierwszą. Wtedy pierwszą 
warstwę siatki należy ułożyć w poziomie a drugą w pionie. W celu zwiększenia odporności na 
wszystkich narożnikach pionowych i poziomych należy przed przyklejeniem siatki wkleić kątownik 
aluminiowy perforowany siatką. 
Czasami w warunkach dużej wilgotności na warstwie kleju może pojawić się wykwit wapienny, 
który, gdy jest bardzo nasilony utrudnia związanie gruntu z podłożem. Nie stanowi on wady jednak 
powinno się usunąć go za pomocą pacy z papierem ściernym lub zmyć wodą. 

siatka z włókna szklanego (pas siatki dociąć do krawędzi narożnika)

kawałki siatki wzmacniającej naroża otworu

narożnik pchronny z siatką z włókna szklanego

detal A

SPOSÓB PRZYKLEJENIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PRZY OTWORACH OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

20 cm

35
 cm

detal A
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Wykonanie wyprawy gruntowej pod tynki

Zadaniem wyprawy gruntującej MajsterGrunt Podtynkowy jest zapewnienie optymalnej 
przyczepności tynku do podłoża, zmniejszenie i wyrównanie chłonności podłoża. 
W normalnych warunkach pogodowych po ok. 3 dniach schnięcia (w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych okres ten może się wydłużyć) nanieść pędzlem lub wałkiem jedną warstwę 
podkładu tynkarskiego, odpowiednio dobranego do rodzaju tynku zewnętrznego. W przypadku 
zastosowania tynku barwionego w masie, zaleca się wybrać podkład tynkarski w odcieniu 
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku. Po zagruntowaniu powierzchni ścian, należy 
odczekać 24 godziny i dopiero wtedy można rozpocząć wykonanie tynków. 
W przypadku niemożliwości kontynuowania prac można je zakończyć na tym etapie i wznowić po 
niedługim okresie. W tej sytuacji wymagane jest oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń, a czasami 
ponowne zagruntowanie. 

Wykonanie mas tynkarskich

 MajsterTynk Akrylowy

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszarką/
wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 
Wyprawę tynkarską należy wykonywać po całkowitym wyschnięciu warstwy podkładowej, nie 
wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojącej, zgodnie z przewidzianą w projekcie 
fakturą. Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na 
podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze 
stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie. 
Żądaną fakturę tynku należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską plastikową pacą. 
Operację zacierania tynku powinno się wykonywać ruchami okrężnymi (struktura „baranek”) lub 
podłużnymi w pionie lub poziomie (struktura „kornik”) przy niewielkim nacisku pacy plastikowej, 
równomiernie na całej powierzchni. Tynk produkowany jest w kolorze białym oraz kolorach według 
palety barw.

 MajsterTynk Mozaikowy

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszarką/
wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 
Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojącej. Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą 

Baranek 1,0 mm Baranek 1,5 mm Baranek 2,0 mm Baranek 2,5 mm

1,6 – 1,8 kg/m2 2,2 -  2,5 kg/m2 2,8 -  3,2 kg/m2 3,5 -  3,9 kg/m2

Kornik 1,5 mm Kornik 2,0 mm Kornik 2,5 mm Kornik 3,0 mm

2,3 – 2,7 kg/m2 2,8 – 3,2 kg/m2 3,3 – 3,7 kg/m2 3,8 – 4,2 kg/m2
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na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie tą samą pacą 
ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie lub nieco większej 
po czym nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry) aż do uzyskania równej, 
gładkiej i jednolitej powierzchni. Tynk produkowany jest w kolorach według palety barw.

 MajsterTynk Silikonowy

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszarką/
wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 
Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojącej, zgodnie z przewidzianą w projekcie fakturą. Przygotowaną masę tynkarską należy 
rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy 
o grubości kruszywa zawartego w masie. Żądaną fakturę tynku należy wyprowadzić przez zatarcie 
nałożonego tynku płaską plastikową pacą. Operację zacierania tynku powinno się wykonywać 
ruchami okrężnymi (struktura „baranek”) lub podłużnymi w pionie lub poziomie (struktura „kornik”) 
przy niewielkim nacisku pacy plastikowej, równomiernie na całej powierzchni. Tynk produkowany 
jest w kolorze białym oraz kolorach według palety barw.

 MajsterTynk Silikatowy

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszarką/
wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 
Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojącej, zgodnie z przewidzianą w projekcie fakturą. Przygotowaną masę tynkarską należy 
rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze 
stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy 
o grubości kruszywa zawartego w masie. Żądaną fakturę tynku należy wyprowadzić przez zatarcie 
nałożonego tynku płaską plastikową pacą. Operację zacierania tynku powinno się wykonywać 
ruchami okrężnymi (struktura „baranek”) lub podłużnymi w pionie lub poziomie (struktura 
„kornik”) przy niewielkim nacisku pacy plastikowej, równomiernie na całej powierzchni. Zbyt niska 
temperatura i zbyt wysoka wilgotność powietrza (wieczorne i poranne rosy, zamglenia, opady 
deszczu Itp.) podczas wiązania tynku mogą prowadzić do powstawania przebarwień na powierzchni. 

drobnoziarnista średnioziarnista gruboziarnista

3 kg/m2 4 kg/m2 5 kg/m2

Baranek 1,0 mm Baranek 1,5 mm Baranek 2,0 mm Baranek 2,5 mm

1,6 – 1,8 kg/m2 2,2 -  2,5 kg/m2 2,8 -  3,2 kg/m2 3,5 -  3,9 kg/m2

Kornik 1,5 mm Kornik 2,0 mm Kornik 2,5 mm Kornik 3,0 mm

2,3 – 2,7 kg/m2 2,8 – 3,2 kg/m2 3,3 – 3,7 kg/m2 3,8 – 4,2 kg/m2
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Nie stanowią one wady tynku, ale znacznie pogarszają estetykę elewacji. Tynk produkowany jest 
w kolorze białym oraz kolorach według palety barw.

 MajsterTynk Mineralny

Do pojemnika z odmierzoną ilością wody (5,5-6,0 litrów wody na 25 kg suchej mieszanki tynku) 
wsypać całą zawartość worka i dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z 
mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 10 min i 
ponownym wymieszaniu tynk jest gotowy do użycia. Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie 
wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojącej, zgodnie z przewidzianą w projekcie 
fakturą. Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na 
podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze 
stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie. 
Żądaną fakturę tynku należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską plastikową pacą. 
Operację zacierania tynku powinno się wykonywać ruchami okrężnymi (struktura „baranek”) lub 
podłużnymi w pionie lub poziomie (struktura „kornik”) przy niewielkim nacisku pacy plastikowej, 
równomiernie na całej powierzchni. Tynk produkowany jest w kolorze białym i szarym.

Wiązanie tynków mineralnych polega na reakcji chemicznej spoiwa cementowego z dodaną w 
trakcie mieszania wodą. W wyniku tej reakcji cement utwardza się. W procesie wiązania pojawia 
się również wodorotlenek wapnia. Zbyt niska temperatura i zbyt wysoka wilgotność powietrza 
(wieczorne i poranne rosy, zamglenia, opady deszczu Itp.) podczas wiązania tynku umożliwiają 
transport wodorotlenku wapnia na powierzchnię tynku. Tutaj dochodzi do procesu karbonizacji, 
wyniku której na jego powierzchni pojawia się biały nalot węglanu wapnia tzw. wykwity solne. 
Nie stanowią one wady, ale pogarszają estetykę ocieplonej elewacji. Aby temu zapobiec przed 
naniesieniem farby elewacyjnej zaleca się aby tynk mineralny był wcześniej zagruntowane 
podkładem MajsterGrunt Głębokopenetrujący

Baranek 1,0 mm Baranek 1,5 mm Baranek 2,0 mm Baranek 2,5 mm

1,6 – 1,8 kg/m2 2,3 -  2,7 kg/m2 2,8 -  3,2 kg/m2 3,5 -  3,9 kg/m2

Kornik 1,5 mm Kornik 2,0 mm Kornik 2,5 mm Kornik 3,0 mm

2,3 – 2,7 kg/m2 2,8 – 3,2 kg/m2 3,3 – 3,7 kg/m2 3,8 – 4,2 kg/m2

Baranek 1,0 mm Baranek 1,5 mm Baranek 2,0 mm Baranek 2,5 mm

1,6 – 1,8 kg/m2 2,2 -  2,5 kg/m2 2,8 -  3,2 kg/m2 3,5 -  3,9 kg/m2

Kornik 1,5 mm Kornik 2,0 mm Kornik 2,5 mm Kornik 3,0 mm

2,3 – 2,7 kg/m2 2,8 – 3,2 kg/m2 3,3 – 3,7 kg/m2 3,8 – 4,2 kg/m2
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Malowanie farbami elewacyjnymi

Do malowania tynków mineralnych MajsterTynk Mineralny można przystąpić po dokładnym ich 
wyschnięciu i wysezonowaniu. W zależności od rodzaju farby okres sezonowania tynku po aplikacji 
powinien wynosić:

 MajsterFarba Akrylowa    – minimum 4 tygodnie
 MajsterFarba Silikonowa  – minimum 4 tygodnie
 MajsterFarba Silikatowa   – minimum 7 dni 

Farbę można nanosić pędzlem lub wałkiem zawsze w dwóch warstwach. W zależności od 
malowanego podłoża zużycie farby mieści się w granicach 0,2-0,3 l/m2. Czas wysychania w 
optymalnych warunkach (20°C, wilgotność 60%) wynosi min. 3h. Następną warstwę farby 
nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Aby uzyskać optymalne walory 
estetyczne, należy wykonać fragment powierzchni stanowiący odrębną całość w jednym etapie 
wykonawczym materiałem zamówionym jednorazowo, pochodzącym z jednej partii produkcyjnej 
(patrz data produkcji).

Warunki atmosferyczne do prowadzenia prac ociepleniowych

Każdy etap prac ociepleniowych należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Należy unikać dużego nasłonecznienia, silnego wiatru, opadów deszczu lub śniegu. Optymalna 
temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C, a wilgotność względna 
powietrza powinna być na poziomie 60%. Dla wyrobów silikatowych temperatura powietrza i 
podłoża nie powinna być niższa niż +10°C. Świeżo nałożony materiał należy chronić do całkowitego 
wyschnięcia przed spadkiem temp. poniżej +10°C dla wyrobów silikatowych i +5°C dla wszystkich 
innych produktów. Prace należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od wielkości 
tynkowanej lub malowanej powierzchni i warunków atmosferycznych. W celu uniknięcia widocznych 
styków, pełne, niepodzielne powierzchnie ściany powinny być tynkowane lub malowane w całości 
bez przerwy w pracy, metodą „mokre na mokre”.

Dobór koloru

Tynki i farby produkowane są na bazie naturalnych kruszyw oraz wypełniaczy marmurowych i 
dolomitowych, które mogą mieć różny odcień, w zależności od złoża. W zawiązku z tym przy 
domawianiu produktu, w celu z minimalizowania różnic kolorystycznych zalecamy przy zamówieniu 
podać datę i numer partii, zamieszczone na etykiecie, do której domawiany jest produkt. Podczas 
dobierania kolorów należy szczególnie pamiętać o tym, że uzyskują one inną barwę w świetle 
naturalnym a inną w sztucznym. Różnice wynikają także z odmienności postrzegania barwy 
na wzorniku i na dużej powierzchni elewacji. Ponadto na kolorystyczne wrażenie mają wpływ: 
zróżnicowanie faktury, powierzchni tynków, wilgotność powietrza, pora roku, otoczenie, odległość 
od obiektu oraz rodzaj i charakter oświetlenia. Ostatecznie uzyskany kolor w dużym stopniu zależy 
również od warunków wykonania oraz od przyjętej technologii (wykończenie tynkiem barwionym 
w masie lub tynkiem mineralnym białym lub szarym malowanym farbą elewacyjną).
Podczas planowania kolorystyki fasad należy pamiętać, iż z uwagi na małą odporność termiczną 
płyt styropianowych w systemach ociepleń nie zaleca się stosowania na tych podłożach tynków 
i farb o bardzo intensywnej, ciemnej barwie tzn. takich, dla których współczynnik jasności koloru 
jest < 25%. Powstająca w tych warunkach wysoka temperatura powoduje niekorzystne naprężenia 
termiczne w warstwach systemu ociepleń i obniża trwałość elewacji. Nie jest więc wskazane 
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używanie ciemnych i intensywnych kolorów, jeśli stanowią one więcej niż 10% powierzchni elewacji. 
Zauważalne z biegiem czasu zmiany kolorystyczne elewacji wynikają z naturalnego procesu 
odbarwiania tynków i farb na skutek promieniowania UV. Z reguły najbardziej zauważalne są 
przebarwienia elewacji o intensywnym kolorze. Jest to zjawisko naturalne. Podstawą przy doborze 
barwy farby do przemalowania fragmentu elewacji powinna być istniejąca tonacja kolorystyczna 
a nie wzornik barw. 

Kontrola jakości robót

Kontrola ma na celu sprawdzenie prawidłowości wykonania prac na każdym etapie ocieplenia 
ściany. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co 
w konsekwencji skutkować może złą jakością wykonanych prac. Sprawdzenie może się odbywać 
w oparciu o „Plan kontroli budowy” .

 Kontrola dostarczonych na budowę materiałów 
Kontrola dostarczonych na budowę materiałów polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów 
dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu 
powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów.

 Kontrola przygotowania podłoża 
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 

 Kontrola przyklejenia płyt termoizolacyjnych 
Kontrola przyklejenia płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu równości i ciągłości powierzchni, 
układu i szerokości spoin. 

 Kontrola osadzenia łączników mechanicznych 
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności zalecane jest wykonywanie 
prób wyrywania łączników. 

 Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej 
Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia 
siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, równości, przestrzegania 
czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli 
podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży 
zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie 
równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

 Kontrola wykonania obróbek blacharskich 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowania) oraz 
wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 

 Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania 
właściwej zgodnej z projektem struktury: 

a) odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m), 
b) odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
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c) dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 
wysokości kondygnacji – 10 mm,
d) dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
e) odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7 mm. 

 Ocena wyglądu zewnętrznego 
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym 
z odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenia wykończonego lica systemu od płaszczyzny 
(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami technicznego odbioru 
robót budowlanych. 

Eksploatacja i konserwacja systemu

Dla pełnego zachowania właściwości złożonego systemu izolacji cieplnej, jego warstwę 
wykończeniową należy poddawać okresowym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi w tym 
względzie przepisami oraz konserwacji. Konserwacja powinna obejmować przeprowadzane na 
bieżąco naprawy przypadkowo uszkodzonych miejsc oraz pokrywanie tynku farbami bądź innymi 
powłokowymi: materiałami czyszczącymi lub zabezpieczającymi.
Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych zależna jest od usytuowania budynku i stopnia 
narażenia elewacji na uszkodzenia. Budynki znajdujące się w strefach obciążonych silnym ruchem 
pojazdów lub ruchem pieszym powinny być poddane intensywnym przeglądom. Ta sama 
zasada dotyczy budynków usytuowanych w strefach o szczególnym oddziaływaniu środowiska 
zewnętrznego. Kontrola okresowa nie powinna ograniczać się tylko do oceny samej elewacji, 
ale również elementów budynku mających istotny wpływ na współpracę z systemem ociepleń. 
Stwierdzone podczas przeglądu usterki powinny być niezwłocznie usunięte. Do wykonywania prac 
naprawczych i konserwacyjnych powinny być stosowane wyroby stanowiące elementy systemu 
ETICS MAJSTER-POL objętego aprobatą ETA -11/0183 lub inne wyroby MAJSTER-POL, których 
możliwość użycia w tego typu pracach wynika z ich kart technicznych. 
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