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STYRMANN ST31 

Zaprawa klejąca do zatapiania siatki oraz przyklejania płyt styropianowych. 

Właściwości  
 Zaprawa jest gotową, suchą mieszanką wysokiej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i 
środków modyfikujących, jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w 
użyciu. Zaprawę cechuje bardzo dobra urabialność, elastyczność, przyczepność a także 
jest wyrobem, mrozo- i wodoodpornym 
 

Zastosowanie 
 Zaprawą klejąca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i wykonywania 
warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Zaprawa użyta wraz z siatką zbrojącą stanowi 
doskonały system mineralnej renowacji starych tynków. Może być stosowana na 
typowych podłożach mineralnych takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton, tynk 
cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach 
wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych 

bądź wapienno-piaskowych. Zaprawy można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
 

Parametry podłoża 
 Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farby. Przed 
przystąpieniem do prac podłoże należy oczyścić (wodą pod ciśnieniem) i, gdy jest zbyt chłonne, 
zagruntować emulsją gruntującą Gruntowanie należy przeprowadzić również w przypadku, gdy podłoże 
stanowią słabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a także mury wykonane z betonu 
komórkowego lub pustaków żużlobetonowych. W razie konieczności klejenia płyt styropianowych na 
słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. niestabilnych, pylących, trudnych do 
oczyszczenia) zaleca się wykonać próbę przyczepności. 
 

Przygotowanie zaprawy  
 Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki z odmierzoną ilością wody  (5,5-6,0 l wody 
na worek 25 kg suchej zaprawy ) i wymieszanie do uzyskania pożądanej konsystencji. Czynność tę 
najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem. Zaprawa klejowa 
nadaje się do użycia po 5 minutowym okresie dojrzewania i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną 
zaprawę należy wykorzystać w ciągu 3 godzin. 
 

Sposób użycia 
 Zaprawę klejącą  należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą “pasmowo-punktową”. Polega ona 
na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej, o szerokości, co najmniej 3 cm przy krawędzi płyty i 
równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. W sumie należy 
nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona, co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dobiciu płyty do 
podłoża min. 60 %)  Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a 
następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm.  
Klej można nakładać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C. 
 

Wykonanie warstwy zbrojnej 
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy klejącej użytej 
do przyklejenia płyt styropianowych i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania 
mechanicznego (przeciętnie po trzech dniach). Na powierzchnię przyklejonej izolacji należy naciągnąć 
zaprawę, rozprowadzić ją pacą zębatą i zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Siatkę zaleca się 
zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie niewidoczna i 
jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi. Po odpowiednim czasie schnięcia 
zaprawy (ok.3 dni) można nakładać tynk zewnętrzny. W przypadku gdy nie kładziemy tynku 
zewnętrznego (nie zalecane) warstwę zbrojną należy zabezpieczyć na zimę najlepiej podkładową masą 
tynkarską w celu wyeliminowania pęknięć.  
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