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Rynkowa oferta gotowych mieszanek
i mas tynkarskich jest ogromna.

Producenci proponuj¹ tynki o ró¿nych
walorach dekoracyjnych – g³adkie, faktu-
rowane, bia³e lub kolorowe. Sprzedawane
s¹ masy do wykonywania tynków grubo-
i cienkowarstwowych. Niektóre maj¹
w³aœciwoœci ciep³ochronne, a s¹ i takie,
które przyczyniaj¹ siê do osuszania zawil-
goconych murów. 

Wiêkszoœæ tynków sprzedawana jest
w postaci suchych mieszanek, które przed
u¿yciem trzeba rozrobiæ z odpowiedni¹
iloœci¹ wody. Pakowane s¹ w worki o po-
jemnoœci 25, 30, 40 kg. Niektóre tynki s¹
zaœ gotowe do u¿ytku, gdy¿ maj¹ postaæ
pó³p³ynnej masy. Te s¹ pakowane w pla-
stikowe wiaderka o pojemnoœci 15, 20,
30 kg.

Wiele z tynków przeznaczonych do
elewacji mo¿e byæ z powodzeniem stoso-

wanych do wykañczania œcian tak¿e we-
wn¹trz domu.

Do niedawna tradycyjne tynki wyko-
nywa³o siê samodzielnie na placu budo-
wy. Dziœ mo¿na równie¿ pokusiæ siê o ich
w³asnorêczne skomponowanie, ale wy-
godniej jest kupiæ gotow¹ such¹ mieszan-
kê. Tradycyjne tynki zazwyczaj nie s¹ bar-
wione, wiêc trzeba je po na³o¿eniu malo-
waæ. Ciê¿ko te¿ uzyskaæ na ich po-
wierzchni interesuj¹c¹ fakturê. Po na³o-
¿eniu maj¹ gruboœæ oko³o 10-30 mm,
a wiêc dobrze nadaj¹ siê na wszystkie
pod³o¿a, tak¿e te nierówne.

Tynki cementowo-wapienne
S¹ bardzo popularne i niedrogie. Mo-

g¹ byæ nak³adane rêcznie lub za pomoc¹
specjalnego agregatu na wszystkie pod³o-
¿a pochodzenia mineralnego �. Odzna-
czaj¹ siê du¿¹ trwa³oœci¹ i wytrzyma³o-
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Mimo pojawienia siê
ró¿nych nowych mate-

ria³ów elewacyjnych, do
wykañczania domu od

zewn¹trz wci¹¿ najchêt-
niej wykorzystywane s¹

tynki.  Chroni¹ mury
przed niesprzyjaj¹cymi

warunkami atmosferycz-
nymi i nadaj¹ im ³adny

wygl¹d. Sprzedaje siê je
nie tylko jako pojedyn-

cze produkty, ale wcho-
dz¹ równie¿ w sk³ad

kompletnych systemów
ociepleñ.
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wykonane pac¹

fot.  Terranova



œci¹. S¹ odporne na szkodliwe warunki at-
mosferyczne. Niektóre z nich wzbogaco-
ne s¹ domieszkami hydrofobizuj¹cymi,
czyli powoduj¹cymi „odpychanie” wody.
Sprzedawane s¹ te¿ cementowo-wapienne
g³adzie. Maj¹ one bardzo drobne kruszy-
wo i dziêki temu mo¿na z nich wykony-
waæ cienkie oraz w miarê g³adkie warstwy
wykoñczeniowe na podk³adzie z tradycyj-
nego tynku.  

Tynki cementowe
U¿ywa siê ich do wykañczania œcian,

które maj¹ kontakt z wod¹ lub wilgoci¹.
S¹ polecane zw³aszcza do œcian piwnicz-
nych lub fundamentowych. Tynkuje siê
nimi coko³y i te fragmenty œcian, które s¹
szczególnie nara¿one na uszkodzenia (np.
te, wzd³u¿ których przebiegaj¹ schody)

Tynki wapienne
S¹ rzadko stosowane w budownictwie

indywidualnym. U¿ywa siê ich raczej
przy renowacji budynków zabytkowych,
które by³y wczeœniej wykoñczone takim
w³aœnie tynkiem. Tynki wapienne maj¹
wiêksze zastosowanie wewn¹trz domów.

Tynki cienkowarstwowe
Nazwê sw¹ zawdziêczaj¹ temu, ¿e u³o-

¿one na œcianie maj¹ gruboœæ nie wiêksz¹
ni¿ 5-8  mm �. Pomimo tego s¹ bardzo
trwa³e i odporne na uszkodzenia. Stosuje
siê je jako tynki samodzielne lub robi
z nich warstwê wierzchni¹ na tynkach ce-
mentowo-wapiennych. Ich trwa³oœæ oce-
nia siê na 10-20 lat, ale mo¿e dochodziæ
do ponad 50.

W sprzeda¿y s¹ cienkowarstwowe
tynki:

� akrylowe – s¹ to przewa¿nie masy go-
towe do nak³adania, ale sprzedawane s¹
równie¿ w postaci suchej mieszanki. Czê-
sto maj¹ domieszki œrodków grzybobój-
czych.  £atwo siê je nak³ada i maj¹ boga-
t¹ kolorystykê. Schn¹ oko³o 1 doby. Cha-
rakteryzuj¹ siê nisk¹ paroprzepuszczalno-
œci¹. Tynki te maj¹ jednak s³ab¹ wytrzy-
ma³oœæ na dzia³anie ognia. Klasyfikowa-
ne s¹ jako trudnozapalne lub nierozprze-
strzeniaj¹ce ognia. Nie s³u¿¹ im te¿ pro-
mienie UV;
� mineralne –  to suche mieszanki na ba-
zie cementu i wapna. S¹ odporne na wodê
i przepuszczaj¹ parê wodn¹. S¹ równie¿
niepalne. Schn¹ nie d³u¿ej ni¿ 2 doby.
Z up³ywem czasu zwiêkszaj¹ swoj¹ wy-
trzyma³oœæ. Ich wad¹ jest skromny wybór
kolorów, w porównaniu z innymi tynka-
mi cienkowarstwowymi. S¹ te¿ dosyæ
trudne do doczyszczenia, gdy ulegn¹ za-
brudzeniu; 

� mineralno-polimerowe – w tynkach
takich dodatek spoiwa polimerowego
poprawia urabialnoœæ zaprawy. Dziêki
temu nanosi siê je ³atwiej ni¿ cienko-
warstwowe tynki mineralne. Zwiêkszaj¹
te¿ przyczepnoœæ masy i jej elastycz-
noœæ. Promienie s³oneczne pogarszaj¹
cechy tego typu tynków – os³abiaj¹
przyczepnoœæ, zmniejszaj¹ elastycznoœæ
i odpornoœæ na wodê. Aby wyelimino-
waæ tê wadê, producenci modyfikuj¹ za-
prawy mineralno-polimerowe domiesz-
kami uodparniaj¹cymi je na promienio-
wanie UV;
� silikatowe (krzemianowe) – najczê-
œciej sprzedawane s¹ jako masy gotowe do
nak³adania. Ich g³ównym sk³adnikiem
jest szk³o potasowe. Pozosta³e komponen-
ty to polimery oraz  modyfikatory zagêsz-
czaj¹ce oraz przeciwspieniaj¹ce. Tynki te
s¹ odporne na dzia³anie wody i jednocze-
œnie paroprzepuszczalne. Po na³o¿eniu
schn¹ oko³o 2-3 dni. Odznaczaj¹ siê rów-
nie¿ spor¹ elastycznoœci¹. Maj¹ pewn¹
niezwykle interesuj¹c¹ cechê. Reaguj¹
mianowicie z dwutlenkiem wêgla, którego
pe³no jest w atmosferze, i w wyniku tego
zwiêkszaj¹ swoj¹ trwa³oœæ wraz z up³ywem
czasu;
� silikonowe – produkuje siê je na bazie
¿ywicy metylosilikonowej. S¹ odporne na
wodê i paroprzepuszczalne. Po na³o¿eniu
schn¹ oko³o 2-3 dni. Bardzo dobrze radz¹
sobie z brudem, bo po deszczu ulegaj¹ sa-
mooczyszczeniu. Ich kolory s¹ trwa³e i in-
tensywne.
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Faktury tynków cienkowarstwowych
Argumentem, który powoduje, ¿e

wiele osób decyduje siê na tynki cienko-
warstwowe jest to, ¿e mo¿na dziêki nim
uzyskaæ elewacjê z dekoracyjn¹ faktur¹.
Tynki dostosowane s¹ do konkretnego
rodzaju faktury. Kupiæ wiêc mo¿na masy
do faktury typu kornik, baranek lub do
faktury grysowej, drapanej, zacieranej
b¹dŸ mozaikowej �, �, �. Sprzedawane
s¹ te¿ tak zwane tynki strukturalne �
(np. Bayosan Structo), z których mo¿na
uzyskaæ bardzo wiele ró¿nych  efektów
dekoracyjnych, a wszystko zale¿y od in-
wencji wykonawcy i u¿ytych narzêdzi.
Warto jednak pamiêtaæ, ¿e im mniej
g³adka jest powierzchnia tynku, tym bar-
dziej zbiera siê na niej brud.

� Tynki cementowo-wapienne maj¹ du¿¹
trwa³oœæ i s¹ niedrogie (fot. Mapei)

� Tynki cienkowarstwowe mo¿na nak³adaæ
rêcznie lub za pomoc¹ agregatu
(fot. Baumit)
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Tynki renowacyjne
S¹ to specjalne tynki cementowo-po-

limerowe. Wykorzystuje siê je w procesie
osuszania zawilgoconych murów �.
Tynkuje siê nimi œciany, które by³y osu-
szane metod¹ termoiniekcji, iniekcji ci-
œnieniowej lub grawitacyjnej. Maj¹ poro-
wat¹ strukturê, wiêc umo¿liwiaj¹ odpa-
rowanie wody ze œcian. Tynki te niwelu-
j¹ negatywne skutki tak zwanych „wyso-
leñ”, czyli tworzenia siê skupisk soli na
murach, które s¹ lub by³y zawilgocone.
Tynki renowacyjne maj¹ równie¿ w³aœci-
woœci hydrofobizuj¹ce. Zawilgocenie
tynków jest wiêc utrudnione. Warstwa
tynku renowacyjnego powinna mieæ
oko³o 20 mm gruboœci.

Tynki ciep³ochronne
Tynki takie poprawiaj¹ izolacyjnoœæ

termiczn¹ œcian zewnêtrznych, zw³aszcza
jednowarstwowych (wykonanych na
przyk³ad z ceramicznych pustaków pory-
zowanych Porotherm lub Poroton). Nie
mog¹ byæ jednak u¿ywane zamiast materia-
³u termoizolacyjnego w œcianach dwu-
i trójwarstwowych. 

Tynki ciep³ochronne produkuje siê
na bazie cementu i wapna. Dobr¹ izola-
cyjnoœæ (wspó³czynnik przewodzenia cie-
p³a (wynosi od 0,1 do 0,06 W/mK) zapew-
nia domieszka granulek styropianowych.
Tynki tego rodzaju s¹ paroprzepuszczal-
ne. Mo¿na je stosowaæ na prawie wszyst-
kie pod³o¿a. Nadaj¹ siê do nak³adania
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Jak dobraæ kolor elewacji
Zanim wybierze siê tynk warto zrobiæ

wycieczkê po jednym, czy dwóch osiedlach
domów jednorodzinnych i podpatrzeæ, ja-
kimi tynkami s¹ wykoñczone. Taki reko-
nesans to Ÿród³o wielu inspiracji. PóŸniej
trzeba bêdzie zapoznaæ siê z wzornikami
tynków, prezentowanymi w sklepach �.
Warto wówczas pamiêtaæ, ¿e próbki zawsze
wydaj¹ siê ciemniejsze ni¿ w rzeczywisto-
œci. Powinno siê wzi¹æ na to poprawkê
i wybraæ tynk nieco jaœniejszy, ni¿ ten
pierwotnie upatrzony. Zdecydowaæ siê
mo¿na na tynk, który bêdzie mia³ po-
wierzchniê g³adk¹ lub fakturowan¹.
Upewniwszy siê ju¿ co do rodzaju tynku
i kodu wymarzonego koloru, œmia³o mo¿-
na z³o¿yæ zamówienie.

� Faktura kornikowa mo¿e byæ nak³adana tak,
by rowki przebiega³y pionowo, poziomo lub
pó³koliœcie (fot. Henkel)

� Tynki o fakturze mozaikowej zawieraj¹
w sobie kolorowe kruszywo krzemianowe lub
drobny ¿wirek. S¹ szczególnie polecane na co-
ko³y (fot. Henkel)

� Faktura kamyczkowa lub gresowa jest lek-
ko chropowata. Uzyskuje siê j¹ przez rozpro-
wadzanie masy tynkarskiej pac¹ z tworzywa
sztucznego (fot. Henkel)

� Tynki strukturalne pozwalaj¹ na uzyskanie
wielu ró¿nych faktur (fot. Henkel)

� Dobór koloru tynku mo¿e byæ k³opotliwy,
ale pomog¹ w tym specjalne wzorniki i facho-
we doradztwo w firmach (fot. Sto-ispo)

� Tynki renowacyjne pomagaj¹ osuszyæ za-
wilgocone œciany (fot. Baumit)



rêcznego i mechanicznego 	. Uk³ada siê
je podobnie jak tradycyjne tynki cemen-
towo-wapienne.

Tynki w systemach ociepleñ
Systemy ociepleñ metod¹ lekk¹ mo-

kr¹, oprócz materia³u termoizolacyjnego
(we³ny b¹dŸ styropianu) oraz zapraw
i ko³ków do jego mocowania, zawieraj¹
równie¿ tynki 
. S¹ to g³ównie tynki
cienkowarstwowe. Nanosi siê je na war-
stwê tynku podk³adowego, w który wta-
pia siê siatkê zbroj¹c¹. Wiele systemów
obejmuje te¿ farbê do pomalowania tak
wykonanej elewacji oraz wszystkie po-
trzebne preparaty gruntuj¹ce.

�

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz orientacyjne ceny produktów poda-
jemy w rubryce Info rynek na str. 96.
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	 Tynki ciep³ochronne poprawiaj¹
izolacyjnoœæ termiczn¹ œcian
(fot. Optiroc)

Tras specjalnie do tynków
Tras, czyli tak zwana mielona martwica

wapienna, dodany do tynków, zapraw mu-
rarskich lub betonu, zapobiega pojawianiu
siê na ich powierzchni wykwitów. Niektóre
firmy sprzedaj¹ drobno zmielony tras lub
cement portlandzki b¹dŸ wapno z jego
dodatkiem (np. Baumit Trass, Baumit
TrassZement lub Baumit TrassitPlus).
W sprzeda¿y s¹ te¿ gotowe masy tynkar-
skie zawieraj¹ce w swym sk³adzie tras.


 Tynki podk³adowe i dekoracyjne tynki cien-
kowarstwowe stanowi¹ nieod³¹czny sk³adnik
systemów ociepleñ metod¹ lekk¹ mokr¹
(fot. Henkel)

Tynków zewnêtrznych lepiej nie na-
k³adaæ samodzielnie. Te prace warto po-
wierzyæ fachowcom. Nie zaszkodzi jednak
wiedzieæ, jakie s¹ tajniki tynkarskiego fa-
chu, by w razie czego móc skontrolowaæ
poczynania zatrudnionej ekipy i „na gor¹-
co” wy³apaæ ewentualne b³êdy.
� Tynkowanie œcian od zewn¹trz powin-
no byæ przeprowadzane dopiero wtedy,
gdy zakoñczy siê wylewanie jastrychów
i tynkowanie wewn¹trz pomieszczeñ.
� Tynki nie powinny byæ nak³adane od
razu po wymurowaniu œcian. Bêd¹ one
bowiem jeszcze przez oko³o 3 miesi¹ce
osiadaæ. Zbyt wczesne wykonanie elewa-
cji z tynku grozi jej popêkaniem.
� Pod³o¿a ch³onne powinny byæ zagrun-
towane przed nak³adaniem tynku, by nie
„wyci¹ga³y” wody ze œwie¿ej masy tynkar-
skiej.
� Pod kolorowe tynki dekoracyjne po-
winna byæ nak³adana warstwa preparatu
gruntuj¹cego o barwie takiej samej jak
tynk. Dziêki temu, po wykonaniu faktury,
miejsca w których bêdzie ewentualnie

przeœwitywaæ pod³o¿e, nie bêd¹ rzucaæ siê
w oczy. 
� Tynki cienkowarstwowe musz¹ byæ na-
k³adane na powierzchnie równe i w miarê
g³adkie.
� Wszelkie œlady pleœni lub glonów, na
œcianach przeznaczonych do tynkowania,
to z³y znak. Oznacza mianowicie, ¿e mu-
ry musz¹ byæ najpierw osuszone, a na-
stêpnie oczyszczone ze wszelkich naroœli
lub nalotów i pokryte dok³adnie prepara-
tem pleœniobójczym, b¹dŸ zapobiegaj¹-
cym rozwojowi glonów. Dopiero po tych
czynnoœciach mo¿na rozpocz¹æ robienie
elewacji.
� W miejscach, w których tynk bêdzie
bardziej ni¿ gdzie indziej nara¿ony na
uszkodzenie, warto podczas nak³adania
mieszanki zatopiæ w niej siatkê zbroj¹c¹.
Siatka mo¿e byæ wykonana z tworzywa
sztucznego, w³ókna szklanego lub z meta-
lu (metalowa siatka nie powinna byæ
wiotka tylko sztywna). 
� Siatka powinna siê znaleŸæ równie¿ na
stykach ró¿nych materia³ów – na przy-

k³ad muru ceglanego i betonowego wieñ-
ca albo nadpro¿a. Ka¿dy materia³ zacho-
wuje siê bowiem w inny sposób. Jeden ma
wiêksz¹ stabilnoœæ wymiarow¹, a inny
mniejsz¹. Gdyby nie siatka, tynk zakry-
waj¹cy po³¹czenie ró¿nych materia³ów
popêka³by.
� Trzeba przestrzegaæ zakresów tempera-
turowych ustalonych przez producentów.
Mówi¹ one nie tylko przy jakiej tempera-
turze mo¿na tynkowaæ, ale te¿ jaka jest
dopuszczalna temperatura pod³o¿a lub
materia³u. Absolutnie nie powinno siê
próbowaæ tynkowania na œcianach zamar-
zniêtych lub nagrzanych do temperatury
powy¿ej 30°C.
� Je¿eli tynk ma byæ gruby, trzeba go na-
k³adaæ w kilku cienkich warstwach. War-
stwy nanosi siê zgodnie z zasad¹ „mokre
na mokre”. 
� Inaczej jest przy nak³adaniu warstwy
dekoracyjnej tynku na tynk podk³adowy.
Trzeba wówczas pamiêtaæ, ¿e musi to na-
st¹piæ dopiero, gdy warstwa podk³adowa
ca³kowicie wyschnie.

¯elazne zasady tynkowania

Podstawowa zasada tynkowania mówi, by nak³adaæ zawsze tynk s³abszy na tynk
mocniejszy. Na³o¿enie tynku na pod³o¿e, które bêdzie mia³o wytrzyma³oœæ, si³ê wi¹-
zania i przyczepnoœæ mniejsz¹ ni¿ on, spowoduje fatalne skutki. Tynk taki bêdzie pê-
ka³ i odpada³.

Znasz bardzo dobrego tynkarza  – poleæ go innym (str. 256)


