
Podstawowe informacje o tynkach.

Tynki cementowo-wapienne i  mineralne
Tynki cementowo-wapienne jak sama nazwa wskazuje składają się głownie z wapna i cementu. Są
tynkami tradycyjnymi układanymi od dawien dawna. Zalicza się je do tynków grubowarstwowych,
gdyż warstwa takiego tynku wynosi od 1 do 3 cm. Ze względu na znaczną grubość nie stosuje się
tynków cementowo-wapiennych w ścianach dwuwarstwowych. Tynki te znajdują zastosowanie jako
warstwa ścian jedno i trójwarstwowych.

Alternatywą dla tynków cementowo-wapiennych są tynki mineralne cienkowarstwowe, które mają
takie same właściwości, czyli przepuszczają parę wodną z budynku na zewnątrz prócz tego są lekkie,
co pozwala stosować je w ścianach dwuwarstwowych jako wyprawa systemu lekkiego mokrego.

Tynki akrylowe
Tynki akrylowe są tynkami o zwiększonych właściwościach mechanicznych. Tworzą elastyczną
powłokę, co pozwala zniwelować uszkodzenia mechaniczne. Tynki te dostarczane są na budowę w
wiadrach w formie gotowej do użycia masy. Dlatego są wrażliwe na przemrożenie masy. Atutem
tynków akrylowych jest możliwość ich barwienia na każdy kolor. W porównaniu z tynkami
mineralnymi tynki akrylowe są mniej nasiąkliwe, ale z tego powodu bardziej szczelnie i mniej
paroprzepuszczalne.

Tynki silikatowe i mozaikowe
Tynki silikatowe są połączeniem tynków mineralnych i organicznych. Z punktu widzenia sposobu
wiązania są bardziej mineralne. Wyraźną zaletą tynków silikatowych jest ich zdolność do tworzenia z
mineralnymi podłożami nierozerwalnych wiązań chemicznych. Są bardzo trudne do układania. Tynki
silikatowe tak jak mineralne należy pokryć farbą legalizującą.

Spoiwem w tynku mozaikowym jest żywica. Materiał składa się z drobniutkich barwionych
granulek kwarcowych. Po nałożeniu pozwala na uzyskanie estetycznej powierzchni złożonej z
drobnoziarnistych, kolorowych kamyczków. Ze względu na dużą odporność na ścieranie, zmywanie i
uderzenia, polecany jest do pomieszczeń intensywnie eksploatowanych (klatki schodowe, hole,
korytarze), natomiast jako materiał o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych
(intensywne opady, niskie temperatury) idealnie nadaje się także do stosowania na zewnątrz.
Szczególnie polecany jest do wykańczania cokołów budynków, gdzie łączy odporność mechaniczną z
łatwością dobrania odpowiedniej kolorystyki dopasowanej do głównego koloru elewacji. Odporność
na zmywanie i szorowanie ułatwiają utrzymanie otynkowanych powierzchni w czystości.
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