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Parametry techniczne 

Typ zaprawy 
Zaprawa cienkowarstwowa 
przygotowana fabrycznie 

 
Wytrzymałość na ściskanie: M10 

Kolor: biały 

Przepuszczalność pary 
wodnej μ: 

5/20 

Klasa reakcji na ogień A1 

Podciąganie kapilarne: 0,20 kg/(m2*min0,5) 

Absorpcja wody ≥ 0,18 kg/(m2.min0,5) 

Wsp. przewodzenia ciepła ≤ 0,49 W/(mK) (EN 1745 tab. A.12, P=50%) 

Czas zużycia: min. 2 godziny 

Czas otwarty: ok. 15 min 

Czas korekty bloczków: ok. 10 min. 

Grubość warstwy 1,5 – 3,0 mm 

Wydajność ok 18 L świeżej zaprawy z worka 25 kg 

Ilość wody ok  6,0 L/25kg 

Opakowanie 25 kg worek 

 

Zalety 

✓ Łatwe ustawianie bloczków Tempo dzięki ziarnom o większej frakcji 
✓ Długi czas obróbki 
✓ Wysoka estetyka murowanych powierzchni  
✓ Uniwersalne zastosowanie do bloczków mało i wielkoformatowych  
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Zastosowanie: 

Silka Tempo jest fabrycznie przygotowaną cienkowarstwową zaprawą murarską z dodatkiem 

ziaren podporowych na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów 

i dodatków, gotową do użycia po dodaniu wody. Zaprawa przeznaczona jest w szczególności 

do wielkoformatowych bloków Silka Tempo, nadaje się jednak również do tradycyjnych, 

małoformatowych elementów murowych. Zaprawa przeznaczona do murowania na cienką 

spoinę ścian konstrukcyjnych i działowych, zewnętrznych i wewnętrznych. 

Przygotowanie zaprawy 

Zawartość worka wsypać do ok. 6,0 l czystej wody za pomocą mieszadła wolnoobrotowego, 

aż do uzyskania jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Po ok. 5 min należy ponownie 

krótko zamieszać uzyskaną masę. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do użycia przez ok. 

dwie godziny. W przypadku częściowego związania zaprawy, niedopuszczalne jest ponowne 

jej rozrabianie wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być również mieszana z wodą czy 

suchą zaprawą w celu zmiany konsystencji.  

Murowanie 

Podłoże musi być nośne, czyste wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne 

części należy usunąć. Zaprawę należy równomiernie rozkładać na suchych bloczkach za 

pomocą systemowej kielni, dopasowanej do szerokości muru. Położenie bloczków należy 

korygować za pomocą gumowego młotka. Średnia grubość spoin po wymurowaniu powinna 

wynosić 2-3 mm. 

Temperatura powietrza oraz bloczków podczas stosowania zaprawy nie powinna być niższa 

niż +5°C i nie wyższa niż 30°C. Świeżą zaprawę należy chronić przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi, takimi jak mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie 

słoneczne oraz deszcz. 

Składowanie 

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu, na paletach, w 

oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas 

składowania: 12 miesięcy w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze pow. 

+5°C. 


