
PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

KATALOG PRODUKTÓW





Szanowni Państwo

Właściwa izolacja termiczna budynku ma ogromne znaczenie dla jakości życia 
wewnątrz niego. Materiały, wybrane do wykonania ocieplenia, powinny być 
najwyższej jakości i posiadać wszelkie niezbędne parametry, dzięki którym straty 
cieplne zostaną wyeliminowane, a koszty ogrzewania oraz wentylacji 
zredukowane do minimum.

Niniejszy katalog zawiera podstawowe informacje na temat produktów 
wchodzących w skład systemów ociepleń budynków: ETICS MAJSTER POL (ETA 
11/0183), MAJSTER POL MINERAL (ETA 16/0861), MAJSTERPOL NATURAL (ETA 
14/0238) oraz MAJSTERPOL DEKO (ITB- KOT- 2017/0260), które posiadają wysokie 
parametry użytkowe i są wytwarzane z najlepszych europejskich surowców.

Firma MAJSTER-POL istnieje na polskim rynku od ponad 20 lat, zaś od przeszło 12 
eksportuje swoje wyroby do wielu krajów m.in. Danii, Litwy, Niemiec, Portugalii, 
Rosji czy Ukrainy. Jako firma rodzinna na pierwszym miejscu stawia wartości, 
a najważniejsze z nich to: szacunek, lojalność, uczciwość oraz profesjonalizm.
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ETICS MAJSTER POL
SYSTEM NA STYROPIAN

MAJSTERPOL NATURAL
SYSTEM NA STYROPIAN

MAJSTER POL MINERAL
SYSTEM NA WEŁNĘ

MAJSTERPOL DEKO
SYSTEM NA STYROPIAN

SYSTEMY OCIEPLEŃ
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1 ZAPRAWY KLEJOWE DO MONTAŻU PŁYT

Styrolep K
zaprawa klejowa do
przyklejania płyt
styropianowych

strona 22

Wełnolep K
zaprawa klejowa do
przyklejania płyt 
z wełny mineralnej

strona 23

2 ZAPRAWY KLEJOWE DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJĄCEJ

Styrolep Z
zaprawa klejowa do
zatapiania siatki 
z włókna szklanego 
na płytach
styropianowych

strona 22

Styrolep Z Biały
biała zaprawa klejowa
do zatapiania siatki 
z włókna szklanego 
na płytach
styropianowych

strona 22

Wełnolep Z
zaprawa klejowa do
zatapiania siatki 
z włókna szklanego 
na płytach z wełny
mineralnej

strona 23

3 PODKŁADY GRUNTUJĄCE

Grunt

Akrylowy

strona 10

Grunt

Silikonowy

strona 11

Grunt

Silikatowy

strona 12

Master

Brick Ground

strona 4

Grunt

Głęboko-

penetrujący

strona 7, 34

Grunt

Uniwersalny

strona 35

4 WYPRAWY TYNKARSKIE

Tynk

Akrylowy

strona 10

Tynk

Silikonowy

strona 11

Tynk

Silikatowy

strona 12

Tynk

Mineralny

strona 14

Tynk

Si-Si

strona 13

Tynk

Mozaikowy

strona 14

Tynk 

mozaikowy

z Miką

strona 16

Easy

Stone

strona 15

Master

Poli

strona 9,17

Master

Brick

strona 4,16

k

Tynk

Optimal

strona 17
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MAJSTERPOL NATURAL ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE MASTER BRICK:

MASTER BRICK GROUND

Służy do gruntowania podłoża przed nakładaniem tynku MASTER BRICK. Poprawia przyczep-
ność masy tynkarskiej do podłoża, ułatwia prace tynkarskie, wyrównuje przebieg procesu 
wiązania i wysychania nałożonego tynku. Dzięki zawartości absorbera UV, kolor gruntu 
pozostaje niezmieniony przez długi czas. Dodatkowo jest zabezpieczony najnowocześniej-
szym na rynku biocydem kapsułowanym. Zastosowany biocyd, dzięki długiemu czasowi 
uwalniania trzech składników aktywnych, zapewnia długookresową oraz trwałą ochronę 
powłoki przed korozją mikrobilogiczną.

Zużycie: 0,25-0,3 kg/m²

MASTER BRICK

Służy do wykonywania elewacji budynków z wykorzystaniem szablonów odwzorowujących 
cegłę klinkierową. Jest barwioną masą o konsystencji plastycznej na bazie wodnej dypresji 
styrenowo - akrylowej, dostępną w 11 najbardziej znanych kolorach cegieł klinkierowych. 
Tworzy wysoce elastyczną i wytrzymałą powłokę.

Zużycie: 1,6-1,8 kg/m²

MASTER TONE COLOR

Lakier przeznaczony jest do dekoracyjnego cieniowania powierzchni tynku MASTER BRICK, 
dzięki któremu można uzyskać na powierzchni tynku efekt zbliżony do naturalnych kolorów 
przebarwień cegły klinkierowej.

Zużycie: 0,1 – 0,12 kg/m²

MASTER TONE TOP COAT

Lakier przeznaczony do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni tynku MASTER 
BRICK, dzięki któremu zabezpieczamy całą powierzchnię tynku, nadając jej delikatny połysk. 
Dzięki zawartości absorbera UV w lakierze, kolor zabezpieczanego tynku pozostaje niezmie-
niony przez długi czas. Dodatkowo jest zabezpieczony najnowocześniejszym na rynku biocy-
dem kapsułowanym. Zastosowany biocyd, dzięki długiemu czasowi uwalniania trzech 
składników aktywnych, zapewnia długookresową oraz trwałą ochronę powłoki przed korozją 
mikrobiologiczną.

Master Tone Top Coat dostępny jest w kolorze perłowym oraz bezbarwnym. Zaleca się 
zastosowanie lakieru w kolorze perłowym, realizując cegłę: Burgundia, Finlandia, Islandia, 
a w przypadku realizacji pozostałych rodzajów cegieł: Alaska, iberia, Jerozolima, Polinezja, 
Patagonia, Kopenhaga, Kornwalia, Ostetia - lakier bezbarwny.

Zużycie: 0,1 – 0,12 kg/m²

SYSTEMY OCIEPLEŃ
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SZABLON BRICK

Szablon odwzorowujący najpopularniejsze tradycyjne układy cegieł

Zużycie: 1m² = 1,1 szt. szablonu
Wymiary szablonu: wysokość 90 cm, szerokość 103,5 cm, grubość 1 mm

SZABLON STARA CEGŁA

Szablon odwzorowujący najpopularniejsze tradycyjne układy starej cegły

Zużycie: 1m² = 0,93 szt. szablonu
Wymiary szablonu: wysokość 93,5 cm, szerokość 115 cm, grubość 1 mm

SZABLON KAMIEŃ

Szablon odwzorowujący tradycyjne układy kamieni

Zużycie: 1m² = 1 szt. szablonu
Wymiary szablonu: wysokość 100 cm, szerokość 100 cm, grubość 1 mm

SYSTEMY OCIEPLEŃ
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CEGŁA ELEWACYJNA MASTER BRICK KROK PO KROKU

Pomaluj odpowiednio przygotowaną ścianę gruntem MASTER BRICK GROUND (wybierz jeden z pięciu dostępnych kolorów). 
Poczekaj aż wyschnie. Rozplanuj i naklej SZABLON BRICK z wybranym wzorem ułożenia cegieł na zagruntowaną powierzchnię. 
Nałóż masę MASTER BRICK w kolorze, który pasuje do reszty detali architektonicznych budynków i zgarnij ją na grubość szablonu. 
Jeżeli chcesz uzyskać efekt różnych odcieni cegły wybierz MASTER TONE COLOR i nanieś go na pojedyncze cegły rozporoszone 
nieregularnie na powierzchni ściany. Całość zabezpiecz MASTER TONE TOP COAT bezbarwnym lub perłowym. Po całkowitym 
wyschnięciu lakieru oderwij ostrożnie szablon i gotowe!

malowanie 
gruntem

przyklejenie
szablonu

nakładanie
masy

cieniowanie lakierowanie
wałkiem, pędzlem

lub natryskowo

System ociepleń MAJSTERPOL NATURAL - rozwiązanie MASTER BRICK

1. Podłoże, 2. Zaprawa klejowa Styrolep K, 3. Listwa startowa, 4. Płyta styropianowa, 5. Łącznik 
mechaniczny, 6. Zaprawa klejowa Styrolep Z Biały, 7. Siatka z włókna szklanego, 8. MASTER BRICK 
GROUND, 9. MASTER BRICK, 10. MASTER TONE COLOR, 11. MASTER TONE TOP COAT

3

SYSTEMY OCIEPLEŃ
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SYSTEM OCIEPLEŃ MAJSTERPOL DEKO

GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY

Służy do zagruntowania podłoża w celu zwiększenia jego nośności. Deska może być stosowa-
na na podłożach wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, płyt gipso-
wo-kartonowych, cegły silikatowej i ceramicznej oraz betonu.

Zużycie: 0,1-0,2 kg/m²

DEKOLEP DWUSKŁADNIKOWY KLEJ DYSPERSYJNY

Dwuskładnikowy klej dyspersyjny służący do montażu okładziny. Posiada bardzo dobrą 
przyczepność wstępną, co ułatwia montaż paneli. Cechuje się zwiększoną wytrzymałością, co 
gwarantuje trwałość wiązania.

Zużycie: 3,0 – 5,0 kg/m²

RUSTIKA PANEL DEKORACYJNY

Okładzina odwzorowująca naturalną deskę, produkowana w kilkunastu wzorach ułożenia słoi. 
Dzięki czemu możliwe jest niepowtarzalne rozplanowanie montażu. Elastyczność paneli 
umożliwia ich łatwy montaż również na powierzchniach zaokrąglonych.

Wymiary: Szerokość 155 mm±3 i długość 2390±3 mm
Szerokość 155 mm ± 1,5% i długość 2390 mm ± 0,5% mm

DEKO LAKIER

Służy do lakierowania paneli w celu nadania im odpowiedniej barwy. Lakier zabezpiecza 
wykonaną okładzinę przed wpływem warunków atmosferycznych. Dostępny w 10 kolorach 
inspirowanych najczęściej spotykanymi kolorami desek.

Zużycie: 0,1 - 0,12 kg/m² (przy dwukrotnym malowaniu)

? Montaż Master Brick można stosować bez dodatkowego wzmacniania podłoża, 
dodatkową ilością kołków tak jak w przypadku rozwiązań, gdy masa własna 

materiału jest znacznie wyższa.

Czy wiesz, że...

SYSTEMY OCIEPLEŃ
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DESKA ELEWACYJNA RUSTIKA KROK PO KROKU

Pomaluj odpowiednio przygotowaną ścianę GRUNTEM GŁĘBOKOPENETRUJĄCYM. Poczekaj aż wyschnie. Zaplanuj 
rozmieszczenie okładziny RUSTIKA na danej powierzchni, tak aby uniknąć powstania zbyt wielu odpadów. W trakcie montażu 
zwrócić uwagę by zachować naprzemienny układ wzorów. Przygotuj dwuskładnikowy klej DEKOLEP. Powierzchnię, na której 
montowane będą panele, pokryj równomiernie klejem przy pomocy pacy zębatej. Montuj panele "na styk" lub z niewielką fugą w 
taki sposób, aby po ich dociśnięciu, masa klejowa wypełniła wszystkie szczeliny. W kolejnym kroku każdą z desek dociśnij wałkiem 
gumowym. Po wyschnięciu całej wykonanej powierzchni nanieś pędzlem lakier DEKO. W zależności od zamierzonego efektu 
końcowego, nanieś co najmniej dwie warstwy lakieru.

malowanie 
gruntem

rozplanowanie 
układu paneli

przyklejenie
paneli

lakierowanie
pędzlem

Rozwiązanie systemowe DEKO

1. Grunt Głębokopenetrujący, 2. DEKOLEP dwuskładnikowy klej dyspersyjny, 3. RUSTIKA panel dekoracyjny, 4. DEKO lakier

? W przypadku zmiany dekoracji budynku, bardzo łatwo możesz zdjąć naszą deskę, 
ścinając ją za pomocą szpachelki i gumowego młotka. Usunięcie nie spowoduje 

zniszczenia elewacji tak jak to jest w przypadku materiałów które wiążą 
z podłożem (ozdoby wyciskane).

Istnieje możliwość zmiany koloru, poprzez przemalowanie białą bejcą, 
a następnie na wybrany nowy kolor.

Czy wiesz, że...

SYSTEMY OCIEPLEŃ
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MASTER POLI

Tynk Master Poli jest drobnoziarnistym tynkiem, 
wyglądem podobnym do tradycyjnego tynku 
cementowo-wapiennego. Dostępny w 60 podstawo-
wych kolorach. Tworzy powłokę podnoszącą walory 
budynku takie jak: lepsza odporność na zabrudzenia, 
promieniowanie UV, wiatr, opady atmosferyczne czy 
wahanie temperatur. Produkt zawiera biocyd powło-
kowy, który znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia 
agresji biologicznej na powstałej powłoce tynkar-
skiej.

-

Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny 
wygląd struktury

Po całkowitym wyschnięciu i związaniu posiada trwałą 
barwę i jest odporna na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych: niskie temperatury, 
intensywne opady czy promieniowanie UV

Tynk jest odporny na zmywanie i szorowanie

W swoim składzie posiada innowacyjny 
biocyd w formie kapsułowanej, który daje 
długotrwałą ochrone powłoki przed korozją 
mikrobiologiczną

Paroprzepuszczalny

Opakowanie

Wiadro 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

mrozoodporny
i wodoodporny

bioochrona

odporny na 
zabrudzenia

MAJSTERPOL NATURAL

Zużycie

ok. 1,2 - 1,5 kg /m²

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu 
zaleca się przeprowadzenie prób na danym 
podłożu

do wewnątrz
i na zewnątrz

PACA LATEKSOWA

Paca lateksowa wykorzystywana do zatarcia tynku 
Master Poli i wyprowadzenia żądanej struktury

? Struktura Tynku Master Poli przypomina tradycyjny tynk cementowo-wapienny, 
dzięki czemu popularna jest w realizacji domów gdzie inwestorom zależy na 

fasadzie neutralnej, rustykalnej jak najmniej ingerującej w obiekty zabytkowe.

Czy wiesz, że...

SYSTEMY OCIEPLEŃ
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TYNK AKRYLOWY

Jest gotową do użycia masą składającą się 
z wodnej dypresji polimerowej, wyselekcjonowa-
nych kruszyw dolomitowych, najwyższej jakości 
pigmentów oraz dodatków poprawiających 
parametry aplikacyjne i eksploatacyjne.

elastyczny mrozoodporny
i wodoodporny

na zewnątrz

szeroka paleta 
kolorów

bioochrona paroprzepusz-

-

czalny

Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny wygląd 
struktury

Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada 
trwałą barwę i jest odporna na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych: niskie temperatury, intensyw-
ne opady czy promieniowanie UV

Tynk jest odporny na zmywanie i szorowanie

Tynk jest odporny na zmywanie i szorowanie

W swoim składzie posiada innowacyjny biocyd 
w formie kapsułowanej, który daje długotrwałą 
ochronę powłoki przed korozją mikrobiologiczną

Paroprzepuszczalny

Grubość ziarna baranek

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

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

Grubość ziarna kornik

Zużycie w kg/m2 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,3 - 3,7 3,8 - 4,2

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

Opakowanie

Wiadro 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

GRUNT PODTYNKOWY AKRYLOWY

Stosuje się do gruntowania warstwy zbrojonej 
w systemach dociepleń oraz na równych, 
odpowiednio przygotowanych podłożach 
mineralnych (takich jak: powierzchnie betonowe, 
tynki cementowe, cementowo-wapienne).

-

Opakowanie

Wiadro 5kg, 10kg, 20kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie podkładu tynkarskiego przy 
jednokrotnym gruntowaniu podłoża wynosi 
ok. 0,25-0,3 kg/m2

Poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża

Wyrównuje chłonność podłoża

Paroprzepuszczalny

SUGEROWANY DO UŻYCIA Z TYNKIEM AKRYLOWYM

? Tynk Akrylowy jest najbardziej odkształcanym tynkiem, gdyż zawiera w sobie 
najwięcej żywicy akrylowej.

Czy wiesz, że...

TYNKI
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TYNK SILIKONOWY

Jest barwioną masą o plastycznej konsystencji na 
bazie wodnej dypresji polimerowej, która daje 
powłoce dużą odporność i wytrzymałość, przy jedno-
czesnym zachowaniu wysokiej elastyczności. Dzięki 
dypresji krzemoorganicznej struktura tynku jest 
mikroporowata co umożliwia transport pary wodnej 
oraz gazów. Hydrofobowość powłoce nadają polime-
ry silikonowe i siloksanowe.

-

Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny 
wygląd struktury

Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada 
trwałą barwę i jest odporna na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych: niskie temperatury, 
intensywne opady czy promieniowanie UV

Właściwości hydrofobowe ograniczają wnikanie wody 
i ułatwiają jej spływanie po elewacji dzięki czemu tynk 
posiada tak zwaną właściwość samo - czyszczenia

Wysoka przepuszczalność pary wodnej - 
tynk nadaje się do stosowania zarówno na 
styropianie jak i na wełnie mineralnej

W swoim składzie posiada innowacyjny 
biocyd w formie kapsułowanej, który daje 
długotrwałą ochronę powłoki przed korozją 
mikrobiologiczną

Grubość ziarna baranek

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

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

Grubość ziarna kornik

Zużycie w kg/m2 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,3 - 3,7 3,8 - 4,2

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

Opakowanie

Wiadro 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

elastyczny mrozoodporny
i wodoodporny

na zewnątrz szeroka paleta 
kolorów

bioochrona

paroprzepusz-
czalny

odporny na 
zabrudzenia

GRUNT PODTYNKOWY SILIKONOWY

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).

-

Opakowanie

Wiadro 5kg, 10kg, 20kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie podkładu tynkarskiego przy 
jednokrotnym gruntowaniu podłoża wynosi 
ok. 0,25-0,3 kg/m2

Poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża

Wyrównuje chłonność podłoża

SUGEROWANY DO UŻYCIA Z TYNKIEM SILIKONOWYM

TYNKI
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TYNK SILIKATOWY

Jest barwioną masą o plastycznej konsystencji. 
Dzięki połączeniu wodnej dypresji polimerowej i 
szkła wodnego potasowego, posiada wyjątkową 
odporność na wpływ czynników atmosferycz-
nych, bardzo wysoką przepuszczalność pary 
wodnej, co pozwala na swobodne odparowanie 
wilgoci zawartej w murach.

mrozoodporny
i wodoodporny

na zewnątrz bioochrona

-

paroprzepusz-
czalny

Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny wygląd 
struktury

Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada 
trwałą barwę i jest odporna na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych: niskie temperatury, intensyw-
ne opady czy promieniowanie UV

Bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne, niezwykle 
trudno odspoić tynk od podłoża

Bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej - 
tynk nadaje się do stosowania na wełnie mineral-
nej jak i na styropianie

W swoim składzie posiada innowacyjny biocyd 
w formie kapsułowanej, który daje długotrwałą 
ochronę powłoki przed korozją mikrobiologiczną

Grubość ziarna baranek

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

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

Grubość ziarna kornik

Zużycie w kg/m2 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,3 - 3,7 3,8 - 4,2

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

Opakowanie

Wiadro 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +10°C do +25°C

GRUNT PODTYNKOWY SILIKATOWY

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).

-

Opakowanie

Wiadro 5kg, 10kg, 20kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +10°C do +25°C

Zużycie podkładu tynkarskiego przy 
jednokrotnym gruntowaniu podłoża wynosi 
ok. 0,25-0,3 kg/m2

Poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża

Wyrównuje chłonność podłoża

SUGEROWANY DO UŻYCIA Z TYNKIEM SILIKATOWYM

wytrzymały

? Tynk Silikatowy dzięki zawartości szkła wodnego potasowego za sprawą silifikacji 
tworzy wiązania z podłożem.

Czy wiesz, że...

TYNKI
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TYNK SI-SI (SILIKATOWO-SILIKONOWY)

Jest barwioną masą na bazie dyspersji krzemoorga-
nicznej, szkła wodnego potasowego oraz wodnej 
dyspersji żywicy polimerowej. Jest to produkt, który 
łączy w sobie najlepsze cechy tynku silikatowego i 
silikonowego.

-

Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada 
trwałą barwę i jest odporna na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych: niskie temperatury, 
intensywne opady czy promieniowanie UV

Właściwości hydrofobowe ograniczają wnikanie wody 
i ułatwiają jej spływanie po elewacji dzięki czemu tynk 
posiada tak zwaną właściwość samo - czyszczenia

Bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne, niezwykle 
trudno jest odspoić tynk od podłoża

Wysoka przepuszczalność pary wodnej - tynk 
nadaje się do stosowania na wełnie mineral-
nej jak i na styropianie

W swoim składzie posiada innowacyjny 
biocyd w formie kapsułowanej, który daje 
długotrwałą ochronę powłoki przed korozją 
mikrobiologiczną

Grubość ziarna baranek

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

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

Grubość ziarna kornik

Zużycie w kg/m2 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,3 - 3,7 3,8 - 4,2

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

Opakowanie

Wiadro 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

odporny na 
zabrudzenia

GRUNT PODTYNKOWY SILIKONOWY

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).

-

Opakowanie

Wiadro 5kg, 10kg, 20kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie podkładu tynkarskiego przy 
jednokrotnym gruntowaniu podłoża wynosi 
ok. 0,25-0,3 kg/m2

Poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża

Wyrównuje chłonność podłoża

SUGEROWANY DO UŻYCIA Z TYNKIEM SI-SI

mrozoodporny
i wodoodporny

na zewnątrz bioochrona

paroprzepusz-
czalny

wytrzymały

TYNKI
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TYNK MINERALNY

Jest suchą mieszanką cementu z dodatkiem 
polimerów, wyselekcjonowanego kruszywa 
kwarcowego, plastyfikatorów ułatwiających 
nakładanie i poprawiających przyczepność 
wyprawy do podłoża.

mrozoodporny
i wodoodporny

-

Bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej - tynk 
nadaje się do stosowania zarówno na wełnie mineralnej jak 
i na styropianie

Wymaga pomalowania wybraną farbą - Majster-
Farba Akrylowa, MajsterFarba Silikonowa, 
MajsterFarba Silikatowa, MajsterFarba Si-Si

Grubość ziarna baranek

Zużycie w kg/m2 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,5 - 3,9

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

Grubość ziarna kornik

Zużycie w kg/m2 2,8 - 3,2 3,8 - 4,2

2,0 mm 3,0 mm

Opakowanie

Worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

do wewnątrz
i na zewnątrz

wymaga 
pomalowania

TYNK MOZAIKOWY

Jest masą o konsystencji plastycznej na bazie 
dyspersji akrylowej. Zawiera starannie dobrane 
kompozycje barwionego kruszywa kwarcowego 
nadające powierzchni ozdobny charakter.

-

Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny wygląd 
struktury

Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada 
trwałą barwę i jest odporna na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych takich jak: niskie temperatury 
i intensywne opady

Bardzo wytrzymały na uszkodzenia oraz odporny 
na szorowanie, co pozwala na częste mycie bez 
ryzyka zniszczenia powierzchni

W swoim składzie posiada innowacyjny absorber 
UV – substancję która chroni powierzchnię przed 
zgubnym wpływem promieniowania ultrafioleto-
wego

Zużycie

Dla granulacji drobnoziarnistej 3 kg/m2

Opakowanie

Wiadro 12,5kg, 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +10°C do +25°C

komponowanie 
własnych barw

UV

ochrona UV

Dla granulacji średnioziarnistej 4 kg/m2

Dla granulacji gruboziarnistej 5 kg/m2

do wewnątrz
i na zewnątrz

TYNKI
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TYNK MOZAIKOWY EASY STONE

-

Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny 
wygląd struktury

Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada 
trwałą barwę i jest odporna na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych takich jak: niskie temperatury 
i intensywne opady

Bardzo wytrzymały na uszkodzenia oraz 
odporny na szorowanie, co pozwala na częste 
mycie bez ryzyka zniszczenia powierzchni

W swoim składzie posiada innowacyjny 
absorber UV – substancję która chroni 
powierzchnię przed zgubnym wpływem 
promieniowania ultrafioletowego

Opakowanie

Wiadro 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +10°C do +25°C

mrozoodporny
i wodoodporny

paroprzepusz-
czalny

Zużycie

ok. 3,5 - 4,0 kg/m2

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu 
zaleca się przeprowadzenie prób na danym
podłożu

do wewnątrz
i na zewnątrz

UV

ochrona UV

aplikacja
natryskowa

Granitowy Tynk Mozaikowy Easy Stone to naturalny 
i nowoczesny tynk ozdobny o podwyższonych 
parametrach wytrzymałościowych.

Produkt zawiera niebarwione kruszywo pozyskane 
z granitu, nadające powierzchni efektowny i unikato-
wy charakter.

Służy do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych 
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zew- 
nątrz i wewnątrz budynków.

Szczególnie polecany jest w miejscach narażonych na 
uszkodzenia, takich, jak: gzymsy, cokoły czy lamperie.

TYNKI
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TYNK MOZAIKOWY Z MIKĄ

Jest masą o konsystencji plastycznej na bazie 
dyspersji akrylowej. Zawiera starannie dobrane 
kompozycje barwionego kruszywa kwarcowego 
nadające powierzchni ozdobny charakter.

-

Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny wygląd 
struktury

Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada 
trwałą barwę i jest odporna na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych takich jak: niskie temperatury 
i intensywne opady

Bardzo wytrzymały na uszkodzenia oraz odporny 
na szorowanie, co pozwala na częste mycie bez 
ryzyka zniszczenia powierzchni

W swoim składzie posiada innowacyjny absorber 
UV – substancję która chroni powierzchnię przed 
zgubnym wpływem promieniowania ultrafioleto-
wego

Opakowanie

Wiadro 12,5kg, 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +10°C do +25°C

do wewnątrz
i na zewnątrz

UV

ochrona UV

Zużycie

ok. 3,0 - 3,5 kg/m2

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu 
zaleca się przeprowadzenie prób na danym
podłożu

TYNK MASTER BRICK

Służy do wykonywania elewacji budynków 
z wykorzystaniem szablonów odwzorowujących 
cegłę klinkierową. 

Jest barwioną masą o konsystencji plastycznej na 
bazie wodnej dyspersji styrenowo - akrylowej, 
dostępną w 11 najbardziej znanych kolorach 
cegieł klinkierowych. 

Tworzy wysoce elastyczną i wytrzymałą powłokę.

-

Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny wygląd 
struktury

Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada 
trwałą barwę i jest odporna na działanie niekorzystnych.
warunków atmosferycznych takich jak: niskie temperatury, 
intensywne opady czy promieniowanie UV

Tynk jest odporny na zmywanie i szorowanie

Opakowanie

Wiadro 10kg, 20kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

do wewnątrz
i na zewnątrz

Zużycie

ok. 1,6 - 1,8 kg/m2

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu 
zaleca się przeprowadzenie prób na danym
podłożu

SUGEROWANY DO UŻYCIA Z TYNKIEM TYNKIEM MOZAIKOWYM Z MIKĄ JEST GRUNT PODTYNKOWY AKRYLOWY

mrozoodporny
i wodoodporny

bioochrona

odporny na 
zabrudzenia

TYNKI
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TYNK MASTER POLI

Tynk Master Poli jest drobnoziarnistym tynkiem, 
wyglądem podobnym do tradycyjnego tynku 
cementowo - wapiennego. 

Dostępny w 60 podstawowych kolorach. Tworzy 
powłokę podnoszącą walory budynku takie jak: 
lepsza odporność na zabrudzenia, promieniowanie 
UV, wiatr, opady atmosferyczne czy wahanie tempe-
ratur. 

Produkt zawiera biocyd powłokowy, który znacznie 
zmniejsza ryzyko wystąpienia agresji biologicznej na 
powstałej powłoce tynkarskiej.

-

Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny 
wygląd struktury

Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada 
trwałą barwę i jest odporna na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych: niskie temperatury, 
intensywne opady czy promieniowanie UV

Tynk jest odporny na zmywanie i szorowanie

W swoim składzie posiada innowacyjny 
biocyd w formie kapsułowanej, który daje 
długotrwałą ochronę powłoki przed korozją 
mikrobiologiczną

Paroprzepuszczalny

odporny na 
zabrudzenia

mrozoodporny
i wodoodporny

-

Opakowanie

Wiadro 20kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

ok. 1,2 - 1,5 kg/m2

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu 
zaleca się przeprowadzenie prób na danym
podłożu

do wewnątrz
i na zewnątrz

bioochrona

TYNK OPTIMAL

Jest barwioną masą o plastycznej konsystencji na 
bazie wodnej dypresji polimerowej, która daje 
powłoce dużą odporność i wytrzymałość, przy jedno-
czesnym zachowaniu wysokiej elastyczności. 

Dzięki dypersji krzemoorganicznej struktura tynku 
jest mikroporowata co umożliwia transport pary 
wodnej oraz gazów. 

Hydrofobowość powłoce nadają polimery silikonowe 
i siliksanowe.

-

Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada 
trwałą barwę i jest odporna na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych: niskie temperatury, 
intensywne opady czy promieniowanie UV

Prosty sposób nanoszenia gwarantujący 
estetyczny wygląd struktury

odporny na 
zabrudzenia

mrozoodporny
i wodoodporny

-

Opakowanie

Wiadro 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +10°C do +25°C

Zużycie

ok. 2,3 - 2,5 kg/m2

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu 
zaleca się przeprowadzenie prób na danym
podłożu

bioochrona

elastyczny

paroprzepusz-
czalny

na zewnątrz

TYNKI

STRONA | 17MAJSTERPOL.PL

KATALOG PRODUKTÓW MAJSTER-POL



FARBA AKRYLOWA

Jest farbą dypersyjną przeznaczoną do malowa-
nia elewacji budynków. 

Można nią również pokrywać wszelkie podłoża 
mineralne takie jak: cegła, beton i tynki tradycyj-
ne. 

Tworzy powłokę o dużej odporności na wpływ 
warunków atmosferycznych. 

Na malowanych powierzchniach tworzy matową 
powłokę o dużej odporności na ścieranie 
i wysokich walorach estetycznych.

-

Opakowanie

Wiadro 6kg, 12kg, 24kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

W zależności od podłoża wynosi 
od 0,3 do 0,45 kg/m2 przy dwukrotnym
malowaniu

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu 
zaleca się przeprowadzenie prób na danym
podłożu

odporna na 
ścieranie

pędzel lub 
wałek

dwukrotne 
malowanie

bioochronana zewnątrz szeroka paleta 
kolorów

FARBA SILIKONOWA

Jest farbą dypersyjną przeznaczoną do malowa-
nia elewacji budynków.

Można nią również pokrywać wszelkie podłoża 
mineralne takie jak: cegła, beton i tynki tradycyj-
ne. 

Struktura powłoki wykonanej z farby silikonowej 
jest mikroporowata, dzięki czemu możliwy jest 
swobodny transport pary wodnej. Farba Silikono-
wa posiada niską nasiąkliwość przez co ma zredu-
kowaną zdolność do zabrudzeń. 

Hydrofobowość powłoce nadają polimery 
silikonowe i siloksanowe. Tworzy na malowanej 
powierzchni matową powłokę o wysokiej odpor-
ności na ścieranie oraz działanie zmiennych 
warunków atmosferycznych.

-

Opakowanie

Wiadro 6kg, 12kg, 24kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

W zależności od podłoża wynosi 
od 0,3 do 0,45 kg/m2 przy dwukrotnym
malowaniu

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu 
zaleca się przeprowadzenie prób na danym
podłożu

odporna na 
ścieranie

pędzel lub 
wałek

dwukrotne 
malowanie

bioochronana zewnątrz szeroka paleta 
kolorów

FARBY
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FARBA SILIKATOWA

Jest farbą na bazie dyspersji polimerowej oraz szkła 
wodnego potasowego przeznaczoną do malowania 
elewacji budynków. 

Można nią pokrywać podłoża mineralne: beton, tynki 
cementowe, cementowo-wapienne, tynki mineralne 
i silikatowe. 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 ściera-
nie.

--

FARBA SI-SI (SILIKATOWO-SILIKONOWA)

Jest farbą do wykonywania dekoracyjnych i renowa-
cyjnych powłok malarskich na zewnętrznych 
powierzchniach budynków. 

Tworzy na malowanym podłożu barwną, matową 
powłokę o wysokiej odporności na ścieranie oraz 
działanie zmiennych warunków atmosferycznych. 

Posiada wysoką przepuszczalność pary wodnej. 

Farba nie jest nasiąkliwa przez co ma zredukowaną 
zdolność do zabrudzeń. Hydrofobowość powłoce 
nadają polimery silikonowe i siloksanowe.

-

odporna na 
zabrudzenia

-

-

Opakowanie

Wiadro 6kg, 12kg, 24kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

W zależności od podłoża wynosi 
od 0,3 do 0,45 kg/m2 przy dwukrotnym
malowaniu

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu 
zaleca się przeprowadzenie prób na danym
podłożu

-

Opakowanie

Wiadro 6kg, 12kg, 24kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

W zależności od podłoża wynosi 
od 0,3 do 0,45 kg/m2 przy dwukrotnym
malowaniu

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu 
zaleca się przeprowadzenie prób na danym
podłożu

odporna na 
ścieranie

pędzel lub 
wałek

dwukrotne 
malowanie

bioochronana zewnątrz

pędzel lub 
wałek

dwukrotne 
malowanie

bioochronana zewnątrz

FARBY
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FARBA BARWENA MAT

Farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń w tym również garaży.

Doskonała do różnego typu podłoży budowla-
nych, takich jak tynki cementowe, cementowo-
-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo kartonowe, 
beton, tynki wapienne.

Optymalna do malowania zarówno surowych jak 
i wcześniej malowanych podłoży. Może być 
stosowana w obiektach użyteczności publicznej, 
jak również w budownictwie indywidualnym.

Tworzy na malowanym podłożu białą lub 
barwną, matową powłokę odporną na ścieranie.

Opakowanie

Wiadro 6kg, 12kg, 24kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

W zależności od podłoża wynosi 
od 0,3 do 0,45 kg/m2 przy dwukrotnym
malowaniu

W praktyce zużycie zależne jest od nasiąkliwości
podłoża. W celu dokładnego określenia zużycia
wyrobu zaleca się wykonanie prób na danym
podłożu

FARBA RENOWACYJNA ELASTIC

Elastyczna farba renowacyjna oparta na kombi-
nacji spoiw polimerowych.

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego 
malowania i renowacji elewacji.

Szlamująca rysy włoskowate i mikrospękania, 
dobrze dyfuzyjna farba renowacyjna do malowa-
nia podłoży mineralnych i organicznych.

-

Opakowanie

Wiadro 12kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

Zużycie uzależnione jest od metody malowania 
oraz rodzaju, chłonności i faktury podłoża
W zależności od podłoża wynosi 0,3 do 
0,45 kg/m2 przy dwukrotnym malowaniu

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu 
zaleca się przeprowadzenie prób na danym
podłożu

pędzel lub 
wałek

dwukrotne 
malowanie

na zewnątrz

paroprzepusz-
czalna

do stosowania
wewnątrz

odporna na 
ścieranie

bioochrona

dwukrotne 
malowanie

FARBY
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NASZE DOŚWIADCZENIE
DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

MATERIAŁY INSTRUKTAŻOWE PORADNIKI WSPARCIE TECHNICZNE

majsterpol.pl MajsterPol majsterpol

DOŁĄCZ DO



STYROLEP K

Zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropiano-
wych (w tym tych z dodatkiem grafitu). 

W swoim składzie zawiera włókna celulozowe, 
nadające zaprawie elastyczność. 

Charakteryzuje się zwiększoną przyczepnością. 

Można ją stosować również do szpachlowania 
i wypełniania niewielkich ubytków na powierzchni 
ścian.

-

Opakowanie

Worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

Zużycie kleju jest uzależnione od stopnia rów-
ności podłoża i zazwyczaj mieści się w granica-
ch 4,0 - 5,0 kg suchej mieszanki na 1 m2

do wewnątrz
i na zewnątrz

mrozoodporny
i wodoodporny

elastycznydo styropianu włókna

STYROLEP Z / STYROLEP Z BIAŁY

Uniwersalna zaprawa klejowa przeznaczona głównie 
do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach 
dociepleń budynków. 

Klej zawiera dwa rodzaje specjalnie dobranych 
włókien: celulozowych i polipropylenowych. Włókna 
te tworzą mikrozbrojenie, które zapobiega tworzeniu 
się pęknięć oraz ogranicza powstawanie rys skurczo-
wych w stwardniałej zaprawie poprawiając jej 
wytrzymałość. 

Można ją również stosować do przyklejania płyt 
styropianowych, zwłaszcza tam, gdzie wymagana 
jest duża elastyczność zespolenia oraz jako warstwę 
podkładową pod tynki.

-
Opakowanie

Worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

Wykonanie warstwy zbrojącej około
3,0 - 3,5 kg suchej mieszanki na 1 m2

do wewnątrz
i na zewnątrz

mrozoodporny
i wodoodporny

bardzo
elastyczny

do styropianudodatkowe
włókna

wytrzymały

ZAPRAWY KLEJOWE
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WEŁNOLEP Z

Uniwersalna zaprawa klejowa przeznaczona głównie 
do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach 
ociepleń budynków na wełnie mineralnej. 

Zaprawa klejowa wzbogacona jest w dwa rodzaje 
specjalnie dobranych włókien: celulozowych 
i polipropylenowych. 

Włókna te tworzą mikrozbrojenie, które zapobiegają 
tworzeniu się pęknięć oraz ogranicza powstawanie 
rys skurczowych w stwardniałej zaprawie, poprawia-
jąc jej wytrzymałość.

--

-Opakowanie

Worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

Wykonanie warstwy zbrojącej około
4,0 - 5,0 kg suchej mieszanki na 1 m2

WEŁNOLEP K

Zaprawa klejowa, paroprzepuszczalna o zwiększonej 
przyczepności, przeznaczona do przyklejania płyt 
z wełny mineralnej – zwykłych (o nieuporządkowanej 
strukturze) oraz lamelowych (o uporządkowanej 
strukturze). 

Można ją stosować również do szpachlowania 
i wypełniania niewielkich ubytków na powierzch-
niach ścian.

-

Opakowanie

Worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

Zużycie kleju jest uzależnione od stopnia rów-
ności podłoża i zazwyczaj mieści się w granica-
ch 5,0 - 6,0 kg suchej mieszanki na 1 m2

mrozoodporny
i wodoodporny

elastyczny włóknana zewnątrz do wełny
mineralnej

mrozoodporny
i wodoodporny

bardzo
elastyczny

dodatkowe
włókna

wytrzymały na zewnątrz do wełny
mineralnej

ZAPRAWY KLEJOWE
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GLAZLEP

Uniwersalny klej cementowy do płytek ceramicznych. 

Charakteryzuje się dobrą przyczepnością oraz 
zmniejszonym spływem z powierzchni pionowych. 

Służy do przyklejania płytek ceramicznych (glazury 
i terakoty), za wyjątkiem podłoży krytycznych takich 
jak: płyty g-k, OSB, stare płytki, powłoki malarskie. 

Nie należy stosować w systemach ogrzewania podło-
gowego.

-

Opakowanie

Worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

Ok. 1,3 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

do wewnątrz
i na zewnątrz

włókna

do glazury i 
terakoty

C1 siła klejenia T brak spływu szary

KLASA

C1T

Wielkość zębów pacy

6 mm - 2,4 kg/m2

8 mm - 2,8 kg/m2

10 mm - 3,8 kg/m2

GRESLEP

Klej cementowy charakteryzujący się wysoką 
przyczepnością. Służy do mocowania płytek greso-
wych, ceramicznych, cementowych oraz naturalnego 
kamienia elewacyjnego (oprócz marmuru) na podło-
żach odkształcalnych. Polecany jest do mocowania 
płytek na odkształcalnych ściankach działowych, 
ogrzewaniu podłogowym, elewacjach, tarasach 
i balkonach. Wysoka przyczepność zaprawy sprawia, 
że zalecany jest do przyklejania płytek o nasiąkliwości 
< 3%, np: gresowych oraz mocowania płytek na 
podłożach krytycznych: istniejących płytkach, 
mocnych i dobrze przyczepnych powłokach malar-
skich, zagruntowanych chłonnych podłożach: gipso-
wych, anhydrytowych oraz betonie komórkowym.

-

Opakowanie

Worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

Ok. 1,3 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

do wewnątrz
i na zewnątrz

włókna

T brak spływu

szary

KLASA

C2TE

Wielkość zębów pacy

6 mm - 2,4 kg/m2

8 mm - 2,8 kg/m2

10 mm - 3,8 kg/m2

na ogrzewanie 
podłogowe

długi czas 
otwarty

C2 siła klejenia

KLEJE
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GRANLEP

Specjalistyczny biały klej cementowy do przyklejania 
okładzin z granitu, marmuru, kamieni naturalnych, 
jasnych wapieni i innych skał gruboziarnistych oraz 
do płytek ceramicznych, gresowych, elewacyjnych, 
klinkierowych oraz wszelkich odmian mozaiki np. 
szklanej i ceramicznej. 

Charakteryzuje się zwiększoną przyczepnością, 
zmniejszonym spływem z powierzchni pionowych 
oraz wydłużonym czasem otwartym.

-

Opakowanie

Worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

Ok. 1,3 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

do wewnątrz
i na zewnątrz

T brak spływu

Wielkość zębów pacy

6 mm - 2,4 kg/m2

8 mm - 2,8 kg/m2

10 mm - 3,8 kg/m2

KLASA

C2TES1

długi czas 
otwarty

C2 siła klejeniaS1 odkształcal-
ność

białyna ogrzewanie 
podłogowe

KLEJE
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ZAPRAWA TYNKARSKA

WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

BIAŁA ZAPRAWA SZPACHLOWA

Zaprawa przeznaczona do szpachlowania, wyrówny-
wania, renowacji powierzchni ścian i sufitów oraz 
wykonywania tynków gładkich wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. Charakteryzuje się dużą 
elastycznoscią i plastycznoscią oraz bardzo dobra 
przyczepnością do podłoża. Poprawia jakość 
zniszczonych tynków cementowych i cementowo - 
wapiennych oraz podłozy betonowych. 

Stanowi trzecią, wygładzającą warstwę dla: ZAPRAWY 
TYNKARSKIEJ BIAŁEJ WEWNĘTRZNEJ i ZAPRAWY 
TYNKARSKIEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

-

Opakowanie

Worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

Ok. 1,4 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

do wewnątrz
i na zewnątrz

Zaprawa stanowiąca bardzo dobry podkład pod 
okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie 
i farby do wewnątrz i na zewnątrz, Zalecana grubość 
warstwy tynku: od 6 do 15 mm. 

Moze być stosowany jako tynk tradycyjny dwuwar-
stwowy nawierzchniowy, stosowany na OBRZUTKĘ 
CEMENTOWĄ lub jako tynk podkładowy stosowany 
pod BIAŁĄ ZAPRAWĘ SZPACHLOWĄ. 

Zaprawa tynkarska wewnętrzna i zewnętrzna 
posiada wysoką wytrzymałość - normowa kategoria 
CS II (1,5 - 5,0 N/mm2).

-

Opakowanie

Worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

Ok. 1,4 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

do wewnątrz
i na zewnątrz

szary

białyelastycznyzwiększona 
przyczepność

wytrzymały

ZAPRAWY
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KIT ELASTYCZNY LUB
PROFIL PLASTIKOWY
NA GĄBCE SAMOPRZYL

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU STYROLEP Z

MAJSTERPOL

PŁYTA STYROPIANOWA

LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ

RAMIAK OKNA

(OCIEPLANA PRZEGRODA)
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

m
in

 1
50

m
m

DWIE WARSTWY SIATKI
Z WŁÓKNA SZKLANEGO MAJSTERPOL*

w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.

z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru
* Nad cokołem zaleca się użycie dwóch warstw siatki

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU STYROLEP Z

PŁYTA STYROPIANOWA

KLEJ DO STYROPIANU STYROLEP K

LISTWA NAROŻNA

(OCIEPLANA PRZEGRODA)
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

MAJSTERGRUNT SILIKONOWY

MAJSTERTYNK MINERALNY
MINERALNA WYPRAWA TYNKARSKA

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU STYROLEP Z

PODKŁAD TYNKARSKI

INSPIRACJE

KOLORYSTYCZNE

PALETY BARW

I TEKSTURY

PORADNIKI

I INSTRUKCJE

MATERIAŁY

TECHNICZNE

INSPIRUJ SIĘ NA
MAJSTERPOL.PL

STRONA | 27MAJSTERPOL.PL

KATALOG PRODUKTÓW MAJSTER-POL



ZAPRAWA MURARSKA

Tradycyjna zaprawa ogólnego przeznaczenia do 
murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych 
i betonowych oraz innych elementów murowych. 

Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie – kategoria M5.

-

Opakowanie

Worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

do wewnątrz
i na zewnątrz

Obrzutka tworząca warstwę szczepną w technologii 
tynków dwu lub trójwarstwowych, nakładaną bezpo-
średnio na podłoże przed wykonaniem narzutu 
wierzchniego z tynku cementowo - wapiennego. Do 
stosowania jako obrzutka tynkarska na zewnątrz 
i wewnątrz budynków w pomieszczeniach mieszkal-
nych, piwnicach, łazienkach, garażach. 

Doskonale współpracuje z zaprawami tynkarskimi 
Majster - Pol: ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ BIAŁĄ 
WEWNĘTRZNĄ, ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ WEWNĘTRZ-
NĄ I ZEWNĘTRZNĄ. 

Obrzutka cementowa posiada najwyższą wytrzyma-
łość - normowa kategoria CS IV (powyżej 6,0 N/mm2).

-

Opakowanie

Worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

Ok. 1,3 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

do wewnątrz
i na zewnątrz

szary

szary

Grubość muru

12,0 cm - - - -

Cegła pełna
i dziurawka

Gazobeton
Pustak

szczelinowy
U-220

Porotherm
P+W

Bloczek
betonowy

Pustak MAX

Zużycie suchej mieszanki na 1m2 ściany z:

41 kg 16 kg

18,8 cm 58 kg 28 kg - 55 kg- -

24,0 cm - - 72 kg -- 32 kg

25,0 cm 89 kg 38 kg - -101 kg -

28,8 cm - - - 102 kg- -

30,0 cm - 46 kg - -- -

36,0 cm - - - -- 48 kg

OBRZUTKA CEMENTOWA

ZAPRAWY
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BEKOLEP

Zaprawa klejowa do murowania na cienką spoinę 
ścian konstrukcyjnych i działowych z jasnych 
bloczków z betonu komórkowego, keramzytobetonu 
lub silikatów. 

Można jej używać również do murowania ścian 
z innych chłonnych elementów murowych o powta-
rzalnych wymiarach. 

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Grubość spoiny: od 1 do 3 mm. Wytrzymałość na 
ściskanie - kategoria M 10.

-

Opakowanie

Worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

Przy spoinie 2mm w zależności od grubości 
muru:

Bloczek o grubości 12 cm

Bloczek o grubości 24 cm

KLASA

M10

ok. 2 kg/m2

ok. 4 kg/m2

do wewnątrz
i na zewnątrz

wytrzymały białycienkowar-
stwowy

ZAPRAWY
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BLOCKER H2O HYDROIZOLACJA

DWUSKŁADNIKOWA

Hydroizolacja jest dwuskładnikową izolacją 
przeciwwodną zachowującą elastyczność w tempe-
raturze do -20°C, na bazie cementu i żywic syntetycz-
nych do uszczelniania powierzchni, balkonów, 
tarasów, łazienek oraz do powierzchniowej ochrony 
betonu. Klasa CMO2P.

Stanowi uszczelnienie przed wodą działającą 
bezciśnieniowo – przepływającą swobodnie na 
skutek deszczu, mycia powierzchni, pod prysznicami, 
w myjniach, w postaci wilgoci gruntowej itp.

-

Opakowanie

Wiadro 10kg składnik A, worek 15kg składnik B

Temperatura stosowania i podłoża

od +8°C do +25°C

Zużycie

Przeciwwilgociowe
(np. łazienki)

do wewnątrz
i na zewnątrz

gr. 1mm ok. 2 kg/m2

Przeciwwodne
(np. tarasy)

gr. 1,5mm ok. 3 kg/m2

Prosty spoob nanoszenia gwarantujący estetyczny wygląd 
struktury

Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada 
trwałą barwę i jest odporna na działanie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych: niskie temperatury, intensyw-
ne opady czy promieniowanie UV

Tynk jest odporny na zmywanie i szorowanie

W swoim składzie posiada innowacyjny biocyd w 
formie kapsułowanej, który daje długotrwałą 
ochronę powłoki przed korozją mikrobiologiczną

Paroprzepuszczalny

na ogrzewanie 
podłogowe

elastyczny

KLASA

CMO2P

HYDROIZOLACJĄ BLOCKER H2O
SUGEROWANY DO UŻYCIA Z

Grunt Głębokopenetrujący stosowany 
przed użyciem hydroizolacji na powierzch-
niach szczególnie chłonnych i pylących.

Strona 32

Klej Granlep przeznaczony do montażu 
płytek ceramicznych i kamienia naturalne-
go na powierzchniach zabezpieczonych 
hydroizolacją.

Strona 25

POZOSTAŁE
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Chroni podłoża przeznaczone pod płytki, wyeksponowane na działanie opadów takie jak balkony, 
tarasy itp.

Chroni podłoża przeznaczone pod płytki przed wilgocią powstającą wewnątrz budynków – tynki 
i podkłady podłogowe w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, łaźniach, natryskach, kuchniach, 
myjniach), zwłaszcza w strefach mokrych tych pomieszczeń - wokół kabin, umywalek, wanien, 
zlewów itp.

Stanowi hydroizolację elementów podziemnych – ścian piwnic i fundamentów z cegieł, bloczków 
betonowych ścianek oporowych i innych elementów budowlanych, narażonych na stały kontakt 
z wodą gruntową (pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym).

Zalecany jest do ochrony elementów szczególnie narażonych na zniszczenie w kontakcie z wilgo-
cią – płyt gipsowo-kartonowych, betonu komórkowego itp.

Może być stosowany na podłożach wykonanych w systemach ogrzewania podłogowego 
i ściennego.

ZASTOSOWANIE HYDROIZOLACJI
BLOCKER H2O
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FOLIA W PŁYNIE AQUAFOIL

Opakowanie

Wiadro 3kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

wodoszczelna

NAROŻNIKI PL2

NAROŻNIKI PL3

Jednoskładnikowa, gotowa do użycia płynna masa 
uszczelniająca na bazie dyspersji żywicy akrylowej.

Przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwod-
nych w pomieszczeniach na takich podłożach jak 
betony, tynki cementowo-wapienne, podłoża gipso-
we, jastrychy, także z ogrzewaniem podłogowym.

Po wyschnięciu tworzy trwałą, elastyczną powłokę 
izolacyjną. Produkt zgodny z EN 14891. Klasa DMP.

na ogrzewanie 
podłogowe

wysoko
elastyczna

do pomieszczeń
mokrych

WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY

WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY

Narożnik wykonany jest z odpornej na zrywanie 
dzianiny poliestrowej oraz termoplastycznego elasto-
meru zapewnia, doskonałą, bardzo wytrzymałą 
i elastyczną hydroizolację. 1. Narożnik wew. NW-TU-SZARY (EG1221)

2. Narożnik zew. NZ-TU-SZARY (EG 1222)

1.

2.

Narożnik wykonany jest z odpornej na zrywanie 
włókniny poliestrowej oraz termoplastycznego 
elastomeru, zapewnia doskonałe, bardzo wytrzymałe 
i elastyczne zbrojenie hydroizolacji.

Narożnik znajduje szerokie zastosowanie podczas prac uszczelniających w pomieszczeniach typu 
mokrego i wilgotnego oraz na zewnątrz budynków. Jest szczególnie polecany przy wykonywaniu prac 
izolacyjnych w łazienkach, kuchniach, piwnicach, pralniach, jak również tarasach, balkonach, 
basenach lub zbiornikach wodnych. Zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń 
(np. naroży), od rys skurczowych i termicznych (za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych).

1. Narożnik wew. NW- TPER PS- SD SZARY (E 235)
2. Narożnik zew. NZ- TPER PS- SD SZARY (E 236) 

1.

2.

Opakowanie

25 sztuk

Opakowanie

25 sztuk

KLASA

DMP

SUGEROWANY DO UŻYCIA Z HYDROIZOLACJĄ BLOKER H2O

SUGEROWANY DO UŻYCIA Z HYDROIZOLACJĄ BLOKER H2O

POZOSTAŁE
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TAŚMA DO HYDROIZOLACJI PL2

CONNECTOR - MP (GRUNT SCZEPNY)

Opakowanie

Wiadro 5kg

Temperatura stosowania i podłoża

od +5°C do +25°C

Zużycie

W zależności od podłoża zużycie podkładu 
tynkarskiego przy jednokrotnym gruntowaniu
podłoża wynosi  ok. 0,3 kg/m2

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu 
zaleca się wykonanie prób na danym podłożu

Poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża

Wyrównuje chłonność podłoża

Paroprzepuszczalny

do wewnątrz
i na zewnątrz

wyrównuje
chłonność

pędzel
lub wałek

bezpieczny
dla człowieka

bezbarwny

Taśma uszczelniająca to rewelacyjna taśma uszczel-
niająca. Połączenie odpornej na zrywanie dzianiny 
poliestrowej oraz termoplastycznego elastomeru, 
zapewnia doskonałą, bardzo wytrzymałą i elastyczną 
hydroizolację.

TU-120/70-R10 (Eg1225)
TU-120/70-R50 (EG 1226)

Opakowanie

10 i 50 mb

TAŚMA DO HYDROIZOLACJI PL3

Taśma uszczelniająca to rewelacyjna trójwarstwowa 
taśma. Połączenie dwóch warstw: odpornej na 
zrywanie włókniny poliestrowej oraz 
termoplastycznego elastomeru, zapewnia doskonałe, 
bardzo wytrzymałe i elastyczne zbrojenie hydroizolacji. 

Taśma znajduje szerokie zastosowanie, jako wkładka zbrojąca, podczas prac uszczelniających w 
pomieszczeniach typu mokrego i wilgotnego oraz na zewnątrz budynków. Jest szczególnie polecana 
przy wykonywaniu prac izolacyjnych w łazienkach, kuchniach, piwnicach, pralniach, jak również 
tarasach, balkonach, basenach lub zbiornikach wodnych.

Zapewnia szczelność w miejscach występowania naprężeń (np. na stykach ścian z podłogą), rys 
skurczowych i termicznych (za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych).

TPER PS-120/120-R10 (EG1223) 
TPER PS-120/120-R50 (EG 1224)

Opakowanie

10 i 50 mb

SUGEROWANA DO UŻYCIA Z HYDROIZOLACJĄ BLOKER H2O

SUGEROWANA DO UŻYCIA Z HYDROIZOLACJĄ BLOKER H2O

? Jeżeli zetkniemy się z problemem porastania budynku nie musimy załamywać rąk. 
Jest ratunek dla naszej elewacji. Po pierwsze musimy odpowiednio zaplanować 

i wykonać prace naprawcze-ocenić stan elewacji, oczyścić powierzchnię oraz 
naprawić ewentualne ubytki. Następnie wykonać prace zabezpieczające, 

polegające na użyciu preparatu niszczącego mikroorganizmy raz zastosowaniu 
farby, które w swoim składzie zawiera biocyd powłokowy.

Czy wiesz, że...
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PŁYN DO MYCIA ELEWACJI

Płyn zapewnia umycie i odtłuszczenie mocno zabrudzonych elewacji budynków wykonanych 
w technologii ETICS, wykończonych cienkowarstwowymi tynkami: mineralnymi, akrylowymi, 
silikatowymi, silikonowymi, silikatowo-silikonowymi, w technologiach tradycyjnych takich, 
jak tynki cementowo- wapienne, elewacji wykonanych z kamieni naturalnych, sztucznych  czy 
wykończonych okładziną ceramiczną oraz elewacji wykonanych ze szkła i aluminium. Po umyciu 
elewacji, powierzchnię można odnowić poprzez malowanie farbami MAJSTER-POL.

Preparat można także używać do umycia dachów, odtłuszczanie kostki i betonu z pyłu, wapnia 
i ogólnych zabrudzeń. Usuwa oleje silnikowe, zaschnięty brud, sól drogową, sadzę. Preparat 
przeznaczony jest do zastosowań zewnętrznych.

-

Opakowanie

5kg

Zużycie

Zużycie płynu w dużej mierze uzależnione jest od stopnia 
zabrudzenia oraz chłonności podłoża czyszczonego 
i zazwyczaj mieści się w granicach od 0,08 do 0,1 kg/m2

GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY

Służy do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych i chłonnych podłoży 
betonowych, gazo - betonu, płyt cementowych, gipsowo - kartonowych, gipsowych, tynków 
gipsowych, cementowych i cementowo - wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastry-
chy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineralne, 
szpachlówki i kleje. Dzięki bardzo dużej zdolności penetracji wnika głęboko w suche podłoża 
powodując ich wzmocnienie. Poprawia przyczepność, znakomicie wyrównuje nierównomierną 
chłonność podłoży oraz ją zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, 
chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci, likwiduje pylenie.

-

do wewnątrz
i na zewnątrz

wyrównuje
chłonność

pędzel
lub wałek

bezpieczny
dla człowieka

bezbarwny

-

Opakowanie

5kg

Zużycie

Średnio zużywa się 0,1 – 0,2 kg emulsji na 1m2

W praktyce zużycie zależne jest od nasiąkliwości podłoża

W celu dokładnego określenie zużycia wyrobu zaleca się 
przeprowadzenie prób na danym podłożu
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GRUNT UNIWERSALNY

Służy do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz 
wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betono-
wych, gazo - betonu, płyt cementowych, gipsowo - 
kartonowych, gipsowych, tynków gipsowych, 
cementowych i cementowo - wapiennych. 

Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadz-
ki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramicz-
ne, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki 
i kleje. poprawia przyczepność i znakomicie wyrów-
nuje nierównomierną chłonność podłoży oraz ją 
zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu 
wody do podłoża, chroni podłoże przed szkodliwym 
działaniem wilgoci, likwiduje pylenie. Po wyschnięciu 
jest całkowicie przeźroczysty, nie zawiera substancji 
toksycznych.

-

Opakowanie

5kg

Zużycie

Średnio zużywa się 0,1 – 0,2 kg emulsji na 1m2

W praktyce zużycie zależne jest od 
nasiąkliwości podłoża

W celu dokładnego określenie zużycia wyrobu 
zaleca się przeprowadzenie prób na danym 
podłożu

do wewnątrz
i na zewnątrz

wyrównuje
chłonność

pędzel
lub wałek

bezpieczny
dla człowieka

bezbarwny

ELEWACID

Preparat biobójczy o szerokim spektrum działania. 
Produkt płynny (roztwór wodny) stosowany w celu 
konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, 
konstrukcji murowanych lub materiałów budowla-
nych innych niż drewno, chroniący je przed szkodli-
wym działaniem grzybów pleśniowych (kategoria II, 
grupa 10). 

Nadaje się szczególnie do zwalczania mikroorgani-
zmów na tynkach cienkowarstwowych, które zawie-
rają duży procent związków organicznych, a także na 
tynkach tradycyjnych.

-

Opakowanie

5kg

Zużycie

Ok. 0,15 kg/m2 przy jednokrotnym stosowaniu
na ścianach w zależności od stopnia porażenia,
chłonności i struktury podłoża

zwalcza
mikroorga-

nizmy

szeroki zakres
użycia

na zewnątrz wymaga
zachowania
ostrożności
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PIASEK KWARCOWY

Służy do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych i chłonnych podłoży 
betonowych, gazo - betonu, płyt cementowych, gipsowo - kartonowych, gipsowych, tynków 
gipsowych, cementowych i cementowo - wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastry-
chy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineral-
ne, szpachlówki i kleje. 

Dzięki bardzo dużej zdolności penetracji wnika głęboko w suche podłoża powodując ich wzmoc-
nienie. Poprawia przyczepność, znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży oraz 
ją zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, chroni podłoże przed 
szkodliwym działaniem wilgoci, likwiduje pylenie.

Opakowanie

Worek 25kg

Poprawia przyczepność masy tynkarskiej 
do podłoża

Wyrównuje chłonność podłoża

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Służy do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych i chłonnych podłoży 
betonowych, gazo - betonu, płyt cementowych, gipsowo - kartonowych, gipsowych, tynków 
gipsowych, cementowych i cementowo - wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastry-
chy, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, wyprawy akrylowe i mineral-
ne, szpachlówki i kleje. Dzięki bardzo dużej zdolności penetracji wnika głęboko w suche podłoża 
powodując ich wzmocnienie.

Poprawia przyczepność, znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży oraz ją 
zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, chroni podłoże przed szkodli-
wym działaniem wilgoci, likwiduje pylenie.

Poprawia przyczepność masy tynkarskiej 
do podłoża

Wyrównuje chłonność podłoża
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-

MAJSTER-POL Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Mienia 291, 05-319 Cegłów

+48 501 550 510
biuro@majsterpol.pl


