
MINERALNA ZAPRAWA
TYNKARSKA
DO WYKONYWANIA WYPRAW
TYNKARSKICH O FAKTURZE
„BARANKA”
W SYSTEMIE OCIEPLEŃ BUDYNKÓW KLEIB I KLEIB W
Dostępna z kruszywami: do 1,5 mm, do 2 mm.

Wygodne i ekonomiczne stosowanie;

Doskonała przyczepność i elastyczność;

Paroprzepuszczalny i hydrofobowy;

Odporny na czynniki atmosferyczne: promieniowanie UV, porastanie przez mchy i glony; 

Mrozoodporny;

Wyrób niepalny;

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki
0,23÷0,25 l wody na 1 kg zaprawy
5,75÷6,25 l wody na opakowanie

Gęstość nasypowa, kg/dm³
1,41 ± 10%

Zawartość popiołu, %
w temperaturze w 450˚ C                        95,0 ÷ 99,0

Odporność na powstawanie rys skurczowych
Brak rys w warstwie o grubości wynikającej
z technologii nakładania

Temperatura przygotowania zaprawy
od +5° C do + 25° C

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5° C do + 25° C

ZASTOSOWANIE

KLEIB C4 jest mineralną, cienkowarstwową zaprawą tynkarską, przeznaczoną do ręcznego wykonywania wypraw 
zewnętrznych i wewnętrznych na warstwach zbrojonych systemu izolacji cieplnej ścian KLEIB i KLEIB W. Można 
go również stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych, takich jak np.: beton, tradycyjne tynki 
cementowe oraz cementowo-wapienne.

WŁAŚCIWOŚCI

KLEIB C4 jest mineralną zaprawą tynkarską, w kolorze białym, gotową do użycia po wymieszaniu z wodą. KLEIB C4 dzięki bardzo dobrym właściwościom roboczym jest produktem 
ekonomicznym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Po wyschnięciu tworzy warstwę przepuszczalną dla pary wodnej i hydrofobową, charakteryzującą się również dużą odpornością 
na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz na porastanie przez mchy i glony. Jest produktem niepalnym, mrozoodpornym i wodoodpornym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże na których będzie układany tynk KLEIB C4, powinno być nośne, mocne, suche i równe – bez uszkodzeń i nierówności powierzchni, ponieważ wady te mogą być widoczne po ułożeniu 
tynku. Stare, złuszczające się powłoki malarskie, zatłuszczenia, spękane lub słabe tynki, kurz itp., należy usunąć. Ewentualne nierówności i uszkodzenia podłoża należy naprawić za pomocą 
zaprawy KLEIB C2. Naprawy podłoża należy wykonać zachowując odpowiedni odstęp czasowy przed gruntowaniem (około 1 dzień).  Powierzchnię zagruntować preparatem KLEIB C3 
i po jego wyschnięciu (nie później niż 72 godziny) nakładać tynk KLEIB C4.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednorodnej masy, bez grudek. Czynność tę najlepiej 
wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowywać porcje, które będą zużyte w ciągu 
ok. 2 godzin. Zaleca się mieszanie kilku worków jednocześnie; najlepiej aby z jednego mieszania wykonać całą wydzieloną powierzchnię. Nie dodawać więcej wody niż przewiduje instrukcja 
ponieważ może to negatywnie wpłynąć na cechy wyrobu takie jak: kolor, zwiększony skurcz, zmniejszenie wytrzymałości, wydłużenie czasu wiązania, itp. Nie dodawać innych składników, np. 
piasku, cementu itp.

SPOSÓB UŻYCIA

Tynk nakładać ręcznie pacą ze stali nierdzewnej. Zacierać w jednakowym czasie od momentu nakładania oraz zawsze w ten sam sposób. Zaleca się prowadzić prace na danej powierzchni 
w jednym cyklu technologicznym (bez przerw). Należy ją przeprowadzić do 72 godzin od zagruntowania powierzchni. W trakcie tynkowania i przez następne minimum 5 dni, temperatura 
podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do 25°C. Tynkowane powierzchni należy osłonić przed deszczem, silnym wiatrem i słońcem (stosować siatki lub folie osłonowe) 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. KLEIB C4 jest elementem systemu ociepleń KLEIB. Jego parametry wykorzystane są w pełni wówczas, gdy 
stosowany jest wraz z pozostałymi elementami systemu oraz zgodnie z technologią jego wykonywania.

Uwaga: Zaleca się tynkować daną powierzchnię zaprawą pochodzącą z tej samej serii (daty) produkcji, w tych samych warunkach i w ten sam sposób. Wymagane jest szczególnie staranne 
przygotowanie podłoża. Wszelkie nierówności mogą spowodować nierównomierne rozłożenie ziarna widoczne nawet po pomalowaniu farbą fasadową m.in. jako miejscowe różnice w kolorze!

Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają 
go od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczną KLEIB sp. z o.o.

ZUŻYCIE

Grubość tynku Średnie zużycie kg/m² Z opakowania
do 1,5 mm 2,4 – 2,7  ok. 9,2m²
do 2,0 mm 2,7 - 3,0  ok. 8,3 m²

NARZĘDZIA

Wiertarka z mieszadłem, stalowa paca, kielnia. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 

OPAKOWANIA

Worki papierowe, 54 szt. na palecie

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy 
w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA:  Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy 
przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

Wyrób zgodny z Aprobatą Techniczną AT-15-8239/2013 oraz AT-15-8895/2013

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Wyrób posiada Atest Higieniczny

Zużycie wyprawy tynkarskiej uwarunkowane jest rodzajem podłoża i warunków aplikacji.
Dokładna wartość zużycia jest możliwa do określenia na podstawie próby wykonanej na danym podłżu.

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa, g/cm³

1,56 – 1,60

Czas schnięcia

minimum 2 godziny

Użytkowanie powierzchni

po 24 godzinach

Odporność na tarcie na sucho zgodnie

z PN-C-81914:2002

Rodzaj T

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac

od +5° C do +25° C

ZASTOSOWANIE

KLEIB Q123 ExB jest białą ekologiczną farbą do wnętrz, na bazie naturalnego spoiwa, pochodnego celulozy. 
Jest przeznaczoną do malowania powierzchni wewnątrz budynków, szczególnie do malowania sufitów i ścian 
narażonych na działanie wilgoci, takich jak kuchnie, łazienki, piwnice itp.

WŁAŚCIWOŚCI

KLEIB Q123 ExB jest farbą o wysokiej jakości krycia i białości. Jej powłoka jest odporna na tarcie na sucho zgodnie z PN-C-81914:2002.
Jest to farba o wyjątkowo niskiej emisji zapachowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod farbę KLEIB Q123 ExB powinno być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki powinny być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. 
Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane farbą kredową oraz podłoże osypujące się zmyć, następnie nałożyć grunt 
głęboko penetrujący KLEIB G2. Płyty gipsowo – kartonowe przed malowaniem zalecamy  gruntować preparatem KLEIB G1. Szczególnie ważne jest zagruntowanie łączenia płyt i miejsc 
pokrytych częściowo zaprawą gipsową, ponieważ zastosowanie gruntu KLEIB G1 wyrównuje chłonność podłoża i uniemożliwia powstawanie smug podczas malowania. 

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba KLEIB Q123 ExB dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy dokładnie 
wymieszać w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Przy nakładaniu pierwszej warstwy farbę KLEIB Q123 ExB można do 5% rozcieńczyć wodą. Drugą należy nakładać bez rozcieńczenia. Farbę należy nanosić przy temperaturze 
powietrza i podłoża od +5º C do +25º C. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Świeże tynki cementowo-wapienne przed pomalowaniem, muszą być 
sezonowane co najmniej 6 tygodni. Należy zachować ogólną technologię malowania farbami ściennymi.

Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają 
go od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczną KLEIB sp. z o.o.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się, w zależności od chłonności podłoża, przy jednokrotnym malowaniu gładkiej powierzchni 0,10 - 0,12  l/m².

NARZĘDZIA

Wałek, pędzel malarski, urządzenia natryskowe. Narzędzia należy czyścić czystą wodą przed zaschnięciem farby.

OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe: 10 l, 52 szt. na palecie

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Farbę KLEIB Q123 ExB należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (5 – 25º C). Chronić przed 
przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA: Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.  Chronić przed dziećmi.

Wyrób posiada Atest Higieniczny

Extra biała ekologiczna farba emulsyjna do wnętrz na bazie naturalnego spoiwa;

Do malowania sufitów i ścian narażonych na działanie wilgoci, takich jak kuchnie,
łazienki i piwnice;

Farba o wyjątkowo niskiej emisji zapachowej;

Odporna na tarcie na sucho;

FARBA EMULSYJNA

EXTRA BIAŁA
DO WNĘTRZ
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