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1. OPIS PRODUKTU

Gruboziarnista zaprawa tynkarska według DIN-EN 
998-1 na bazie wapna trasowego. KEIM Deckputz hi-
storisch odpowiada kategorii zapraw CS II (PII według 
DIN 18 550). Wspólnie z farbami silikatowymi firmy 
KEIM tworzy zgodny, idealnie dopasowany i sprawdzo-
ny system.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Deckputz historisch stosować na powierzchniach 
wewnętrznych i zewnętrznych jako wierzchnią warstwę 
tynku, nakładaną na tynk podkładowy kategorii CS II  
(P II wg DIN 18 550).  

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

 – Uziarnienie:   0 - 4,5 mm
 – Gęstość nasypowa:   1,35 g/cm3

Dane techniczne według PN-EN 998-1:
 – Wytrzymałość na ściskanie:  1,5-5,0 N/mm2 

  CS II
 – Reakcja na ogień:  A 1
 – Współczynnik oporu  

 dyfuzyjnego pary wodnej:  μ ≤ 25
 – Absorbcja wody  

 spowodowana  
 podciąganie kapilarnym:  W 2
 – Przyczepność:  ≥ 0,08 N/ mm2 

  (przy modelu pęknięcia A, B, C)

 – Współczynnik  
 przewodzenia ciepła: 
 λ10,dry, mat  ≤ 0,82 W/(mK)  
  dla P=50%* 
  ≤ 0,89 W/(mK)  
  dla P=90%*
  (*wartości tabelaryczne  
  według EN 1745)

4. STOSOWANIE 

Przygotowanie podłoża:
Podłoże (tynk podkładowy) musi być odpowiednio 
chłonne, mocne i uszorstnione. W przypadku silnie 
chłonnych tynków podkładowych lub przy wysokich 
temperaturach konieczne jest wcześniejsze nawilżenie 
podłoża.
Przy wyborze odpowiedniego tynku podkładowego 

proszę skorzystać z fachowej porady konsultanta firmy 
KEIM.

Nanoszenie:
Całkowitą zawartość worka rozrobić z czystą wodą. Do-
zowanie wody dostosować tak, aby świeża zaprawa była 
wystarczająco zwarta i miała odpowiednią konsystencję 
do nakładania. Konieczna ilość wody to ok. 5–5,7 L na 
25 kg (1 worek). Rozrobiony tynk intensywnie narzucać 
i zacierać stosując odpowiednie narzędzia. KEIM Dec-
kputz historisch można nanosić również za pomocą
agregatów tynkarskich. W przypadku rozrabiania ma-
teriału betoniarką przeciwbieżną nie należy go zbyt in-
tensywnie mieszać.
Warstwa tynku wierzchniego powinna mieć ok. 8 mm 
grubości. Powierzchnię można kształtować pacą lub 
kielnią lub filcować w zależności od oczekiwanej struk-
tury tynku. Kolejne struktury można uzyskać poprzez 
ścieranie za pomocą pacy filcowej, z gąbki lub drewna, 
pod warunkiem zachowania grubości min. 7 mm.
Nakładanie KEIM Deckputz historisch wyżej wymienio-
nymi narzędziami przeprowadzać możliwie bez doda-
wania wody. Unikać wzbogacania powierzchni wszel-
kimi spoiwami.
Nie stosować poniżej + 5 °C.

Pielęgnacja:
Świeży tynk należy chronić przed zbyt szybkim wy-
schnięciem i w razie konieczności przez 2 dni zwilżać 
powierzchnię wodą.

Zużycie:
1 worek 25 kg daje ok. 18,5 L mokrej zaprawy i jest 
wystarczający na nałożenie tynku o grubości 7 mm na 
ok. 2,5 m2 powierzchni.

5. OPAKOWANIA

Worki o zawartości 25 kg.

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w tem-
peraturach dodatnich, w chłodnych pomieszczeniach,  
ok. 12 miesięcy. Chronić przed nagrzewaniem i bezpo-
średnim nasłonecznieniem.

7. USUWANIE ODPADÓW

KEIM DECKPUTZ-HISTORISCH-GROB
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Produktu nie należy wylewać do kanalizacji. Resztki 
materiału z wodą pozostawić do stwardnięcia i usunąć 
jako gruz budowlany. Puste worki muszą zostać usunięte  
z uwzględnieniem miejscowych przepisów urzędowych.

8. ZALECENIA BHP

Giscode: ZP1

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania 
(np. szkło, ceramika, drewno itd.) odpowiednio chronić.
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź trans-
portu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usu-
nąć. 
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać  
w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charaktery-
styki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, 
przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych.  
W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatno-
ści naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy 
przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące 
polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
ważnia poprzednie.


