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Właściwa izolacja termiczna budynku ma ogromne znaczenie dla jakości 
życia wewnątrz niego. Materiały, wybrane do wykonania ocieplenia, 
powinny być najwyższej jakości i posiadać wszelkie niezbędne parametry, 
dzięki którym straty cieplne zostaną wyeliminowane, a koszty ogrzewania 
oraz wentylacji zredukowane do minimum. 

Niniejszy katalog zawiera podstawowe informacje na temat produktów 
wchodzących w skład systemów ociepleń budynków: ETICS MAJSTERPOL 
(ETA 11/0183), MAJSTERPOL MINERAL (ETA 16/0861)  oraz MAJSTERPOL 
NATURAL (ETA 14/0238), które posiadają wysokie parametry użytkowe 
i są wytwarzane z najlepszych europejskich surowców. 

Firma MajsterPol istnieje na polskim rynku od 21 lat, zaś od przeszło 
12 eksportuje swoje wyroby do wielu krajów m.in. Danii, Litwy, Niemiec, 
Portugalii, Rosji czy Ukrainy. Jako firma rodzinna na pierwszym miejscu 
stawia wartości, a najważniejsze z nich to: szacunek, lojalność, uczciwość 
oraz profesjonalizm.

Szanowni Państwo,
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System na styropian 
ETICS MAJSTER-POL

System na wełnę 
MAJSTERPOL MINERAL

System na styropian
MAJSTERPOL NATURAL

Styrolep K 
zaprawa klejowa do 
przyklejania płyt 
styropianowych 

strona 22

Wełnolep K 
zaprawa klejowa do 
przyklejania płyt z wełny 
mineralnej 

strona 23

Zaprawy klejowe do montażu płyt.

Styrolep Z 
zaprawa klejowa do 
zatapiania siatki z włókna 
szklanego na płytach 
styropianowych 

strona 22

Styrolep Z Biały
biała zaprawa klejowa do 
zatapiania siatki z włókna 
szklanego na płytach 
styropianowych 

strona 22

Wełnolep Z 
zaprawa klejowa do 
zatapiania siatki z włókna 
szklanego na płytach z wełny 
mineralnej

strona 23

Zaprawy klejowe do wykonania warstwy zbrojącej.

Grunt 
Akrylowy

strona 10

Grunt 
Silikonowy

strona 11

Grunt 
Silikatowy

strona 12

Master Brick
Ground

strona 4

Podkłady gruntujące. 

Tynk 
Akrylowy

strona 10

Tynk 
Silikonowy

strona 11

Master Brick

strona 4

Master Poli

strona 7

Tynk 
Silikatowy

strona 12

Tynk
Si-Si

strona 13

Tynk 
Mineralny

strona 14

Tynk 
Mozaikowy

strona 16

Wyprawy tynkarskie. 
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System ociepleń MAJSTERPOL NATURAL 
rozwiązanie systemowe MASTER BRICK:

MASTER BRICK GROUND

Służy do gruntowania podłoża przed nakładaniem tynku MASTER 
BRICK. Poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża, ułatwia 
prace tynkarskie, wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania 
nałożonego tynku. Dzięki zawartości absorbera UV, kolor gruntu 
pozostaje niezmieniony przez długi czas. Dodatkowo jest zabezpieczony 
najnowocześniejszym na rynku biocydem kapsułowanym. Zastosowany 
biocyd, dzięki długiemu czasowi uwalniania trzech składników aktywnych, 
zapewnia długookresową oraz trwałą ochronę powłoki przed korozją 
mikrobiologiczną.
Zużycie: 0,25-0,3 kg/m²

SZABLON BRICK

Szablon odwzorowujący najpopularniejsze tradycyjne układy cegieł.

Zużycie: 1m² = 1,1 szt. szablonu

MASTER BRICK

Tynk ozdobny służący do wykonywania elewacji budynków z wykorzystaniem 
szablonów odwzorowujących cegłę klinkierową. Tworzy wytrzymałą 
i elastyczną powłokę, odporną na uszkodzenia mechaniczne. Dostępny 
w 11 kolorach inspirowanych najczęściej spotykanymi kolorami cegieł 
klinkierowych.

Zużycie: 1,6-1,8 kg/m²

MASTER TONE COLOR

Lakier przeznaczony do dekoracyjnego cieniowania powierzchni tynku 
MASTER BRICK. Poprzez punktową aplikację w wybranych miejscach 
pozwala uzyskać efekt zbliżony do naturalnych przebarwień jakie powstają 
na powierzchni cegieł. Jego zastosowanie jest opcjonalne i uzależnione 
od decyzji inwestora.

Zużycie: 0,1 – 0,12 kg/m²

MASTER TONE TOP COAT

Lakier przeznaczony do dekoracyjnego i ochronnego malowania 
powierzchni tynku MASTER BRICK. Nadaje powierzchni delikatny 
połysk, a co najważniejsze chroni przed niekorzystnym wpływem 
warunków atmosferycznych. Podobnie jak MASTER BRICK GROUND 
zawiera w składzie absorber UV oraz biocyd. Zastosowanie lakieru jest 
konieczne do uzyskania optymalnego efektu oraz kompleksowej ochrony. 
Dostępne są wersje: bezbarwna i perłowa.
Bezbarwny: stosujemy na MASTER BRICK: Burgundia, Finlandia, Islandia,
Perłowy: stosujemy na MASTER BRICK: Alaska, Iberia, Jerozolima, 
Polinezja, Patagonia, Kopenhaga, Kornwalia, Osetia
Zużycie: 0,1 – 0,12 kg/m²

SZABLON STARA CEGŁA

Szablon odwzorowujący rustykalny wygląd cegieł.

Zużycie: 1m² = 1,1 szt. szablonu
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Tynk Master Poli jest drobnoziarnistym tynkiem, wyglądem podobnym do 
tradycyjnego tynku cementowo-wapiennego. Dostępny w 60 podstawowych 
kolorach. Tworzy powłokę podnoszącą walory budynku takie jak: lepsza 
odporność na zabrudzenia, promieniowanie UV, wiatr, opady atmosferyczne 
czy wahanie temperatur. Produkt zawiera biocyd powłokowy, który 
znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia agresji biologicznej na powstałej 
powłoce tynkarskiej.

Paca lateksowa wykorzystywana do zatarcia tynku Master Poli 
i wyprowadzenia żądanej struktury.

System ociepleń MAJSTERPOL NATURAL
rozwiązanie systemowe MASTER POLI:

• Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny wygląd struktury.

• Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada trwałą barwę i jest odporna na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych: niskie temperatury, intensywne opady czy promieniowanie UV.

• W swoim składzie posiada innowacyjny biocyd w formie kapsułowanej, który daje długotrwałą ochronę 
powłoki przed korozją mikrobiologiczną.

Opakowanie: wiadro 20kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie: ok. 1,2 - 1,5 kg /m²

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób 
na danym podłożu.

MASTER POLI

PACA LATEKSOWA

odporny na 
zabrudzenia

mrozoodporny 
i wodoodporny

ograniczona 
paleta kolorów

bioochronado wewnątrz
i na zewnątrz

Cegła elewacyjna MASTER BRICK krok po kroku

System ociepleń MAJSTERPOL NATURAL - rozwiązanie MASTER BRICK

1. Podłoże,  2. Zaprawa klejowa Styrolep K, 3. Listwa startowa, 4. Płyta styropianowa, 5. Łącznik mechaniczny, 6. Zaprawa klejowa Styrolep Z Biały, 

7. Siatka z włókna szklanego, 8. MASTER BRICK GROUND, 9. MASTER BRICK,  10. MASTER TONE COLOR, 11. MASTER TONE TOP COAT

Pomaluj odpowiednio przygotowaną ścianę gruntem 
MASTER BRICK GROUND (wybierz jeden z pięciu 
dostępnych kolorów). Poczekaj aż wyschnie. Rozplanuj 
i naklej SZABLON BRICK z wybranym wzorem ułożenia 
cegieł na zagruntowaną powierzchnię. Nałóż masę 
MASTER BRICK w kolorze, który pasuje do reszty 
detali architektonicznych budynku i zgarnij ją na 

grubość szablonu. Jeżeli chcesz uzyskać efekt różnych 
odcieni cegły wybierz MASTER TONE COLOR i nanieś 
go na pojedyncze cegły rozproszone nieregularnie 
na powierzchni ściany. Całość zabezpiecz MASTER 
TONE TOP COAT bezbarwnym lub perłowym. 
Po całkowitym wyschnięciu lakieru oderwij ostrożnie 
szablon i gotowe!

malowanie 
gruntem

przyklejenie
szablonu

nakładanie
masy

cieniowanie lakierowanie
wałkiem, pędzlem

lub natryskowo



System ociepleń MAJSTERPOL DEKO
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Służy do zagruntowania podłoża w celu zwiększenia jego nośności. 
Deska może być stosowana na podłożach wykonanych  z tynków 
cementowych, cementowo-wapiennych, płyt  gipsowo-kartonowych, 
cegły silikatowej i ceramicznej  oraz betonu. 

Zużycie: 0,1-0,2 kg/m²

GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY

RUSTIKA PANEL DEKORACYJNY

Okładzina odwzorowująca naturalną deskę, produkowana w kilkunastu 
wzorach ułożenia słoi, dzięki czemu możliwe jest niepowtarzalne 
rozplanowanie montażu. Elastyczność paneli umożliwia ich łatwy montaż 
również na powierzchniach zaokrąglonych.

szerokość 155 mm±3 i długość 2420±3 mm

DEKOLEP DWUSKŁADNIKOWY KLEJ DYSPERSYJNY

Dwuskładnikowy klej dyspersyjny służący do montażu okładziny. Posiada 
bardzo dobrą przyczepność wstępną, co ułatwia montaż paneli. Cechuje 
się zwiększoną wytrzymałością, co gwarantuje trwałość wiązania.

Zużycie: 2,5 – 3,0 kg/m² 

DEKO LAKIER

Służy do lakierowania paneli w celu nadania im odpowiedniej barwy. 
Lakier zabezpiecza wykonaną okładzinę przed wpływem warunków 
atmosferycznych. W swoim składzie posiada innowacyjny absorber 
UV – substancję, która chroni powierzchnię przed zgubnym wpływem 
promieniowania ultrafioletowego. 
Dostępny jest w 8 kolorach inspirowanych najczęściej spotykanymi 
kolorami desek. Dostępny w wersji: mat lub połysk

Zużycie: 0,1 - 0,12 kg/m² (przy dwukrotnym malowaniu)

Deska elewacyjna RUSTIKA krok po kroku

Rozwiązanie systemowe DEKO

1. Grunt Głębokopenetrujący,  2. DEKOLEP dwuskładnikowy klej dyspersyjny, 3. RUSTIKA panel dekoracyjny, 4. DEKO lakier, 

Pomaluj odpowiednio przygotowaną ścianę GRUNTEM 
GŁĘBOKOPENETRUJĄCYM. Poczekaj aż wyschnie. 
Zaplanuj rozmieszczenie okładziny RUSTIKA na 
danej powierzchni, tak aby uniknąć powstania zbyt 
wielu odpadów. W trakcie montażu zwrócić uwagę 
by zachować naprzemienny układ wzorów. Przygotuj 
dwuskładnikowy klej DEKOLEP. Powierzchnię, na 
której montowane będą panele, pokryj równomiernie 
klejem przy pomocy pacy zębatej. Montuj panele 

,,na styk’’ lub z niewielką fugą w taki sposób, aby po 
ich dociśnięciu, masa klejowa wypełniła wszystkie 
szczeliny. W kolejnym kroku każdą z desek dociśnij 
wałkiem gumowym. Po wyschnięciu całej wykonanej 
powierzchni nanieś pędzlem lakier DEKO. W zależności 
od zamierzonego efektu końcowego, nanieś co najmniej 
dwie warstwy lakieru.

malowanie 
gruntem

rozplanowanie 
układu paneli

przyklejenie
paneli

lakierowanie
pędzlem



elastyczny mrozoodporny 
i wodoodporny

na zewnątrz szeroka paleta 
kolorów

bioochrona paroprzepusz-
czalny

odporny na 
zabrudzenia

elastyczny mrozoodporny 
i wodoodporny

na zewnątrz szeroka paleta 
kolorów

bioochrona paroprzepusz-
czalnyOpakowanie: wiadro 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie: Grubość ziarna baranek 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm

Zużycie w kg/m² 1,6 - 1,8 2,2 - 2,5 2,8 - 3,2 3,5 - 3,9

Grubość ziarna kornik 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

Zużycie w kg/m² 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,3 - 3,7 3,8 - 4,2

Opakowanie: wiadro 5kg, 10kg, 15kg, 20kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +50C do +250C

Zużycie podkładu tynkarskiego przy jednokrotnym gruntowaniu podłoża wynosi ok. 0,25-0,3 kg/m²

Opakowanie: wiadro 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie: Grubość ziarna baranek 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm

Zużycie w kg/m² 1,6 - 1,8 2,2 - 2,5 2,8 - 3,2 3,5 - 3,9

Grubość ziarna kornik 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

Zużycie w kg/m² 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,3 - 3,7 3,8 - 4,2

• Poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża.

• Wyrównuje chłonność podłoża.

Stosuje się go do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach dociepleń 
oraz na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych 
(takich jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe, tynki cementowo-
wapienne).

Opakowanie: wiadro 5kg, 10kg, 15kg, 20kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +50C do +250C

Zużycie podkładu tynkarskiego przy jednokrotnym gruntowaniu podłoża wynosi ok. 0,25-0,3 kg/m²

Sugerowany do użycia z Tynkiem Silikonowym:

Grunt Podtynkowy Silikonowy

10 11www.majsterpol.pl zobacz jak kryje prawdziwa pasja

TYNKI

• Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny wygląd struktury.

• Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada trwałą barwę i jest odporna na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych: niskie temperatury, intensywne opady czy promieniowanie UV.

• Tynk jest odporny na zmywanie i szorowanie.

• W swoim składzie posiada innowacyjny biocyd w formie kapsułowanej, który daje długotrwałą ochronę 
powłoki przed korozją mikrobiologiczną.

• Paroprzepuszczalny.

Jest to gotowa do użycia masa składającą się z wodnej dyspersji 
polimerowej, wyselekcjonowanych kruszyw dolomitowych, najwyższej 
jakości pigmentów oraz dodatków poprawiających parametry aplikacyjne 
i eksploatacyjne.

• Poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża.

• Wyrównuje chłonność podłoża.

• Paroprzepuszczalny.

Stosuje się go do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach dociepleń 
oraz na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych 
(takich jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe, tynki cementowo-
wapienne).

Sugerowany do użycia z Tynkiem Akrylowym:

Grunt Podtynkowy Akrylowy

Tynk Akrylowy Tynk Silikonowy
Jest barwioną masą o plastycznej konsystencji na bazie wodnej dyspersji 
polimerowej, która daje powłoce dużą odporność i wytrzymałość, przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiej elastyczności. Dzięki dyspersji 
krzemoorganicznej struktura tynku jest mikroporowata, co umożliwia 
transport pary wodnej oraz gazów. Hydrofobowość powłoce nadają 
polimery silikonowe i siloksanowe.

• Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny wygląd struktury. 

• Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada trwałą barwę i jest odporna na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych: niskie temperatury, intensywne opady czy promieniowanie UV.

• Właściwości hydrofobowe ograniczają wnikanie wody i ułatwiają jej spływanie po elewacji, dzięki czemu 
tynk posiada tak zwaną właściwość samo-czyszczenia.

• Wysoka przepuszczalność pary wodnej - tynk nadaje się do stosowania zarówno na styropianie, 
jak i na wełnie mineralnej. 

• W swoim składzie posiada innowacyjny biocyd w formie kapsułowanej, który daje długotrwałą ochronę 
powłoki przed korozją mikrobiologiczną.



paroprzepusz-
czalny

wytrzymały mrozoodporny 
i wodoodporny

na zewnątrz ograniczona 
paleta kolorów

bioochrona

Opakowanie: wiadro 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +10°C do +25°C 

Zużycie: Grubość ziarna baranek 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm

Zużycie w kg/m² 1,6 - 1,8 2,2 - 2,5 2,8 - 3,2 3,5 - 3,9

Grubość ziarna kornik 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

Zużycie w kg/m² 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,3 - 3,7 3,8 - 4,2
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TYNKI

• Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny wygląd struktury.

• Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada trwałą barwę i jest odporna na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych: niskie temperatury, intensywne opady czy promieniowanie UV.

• Bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne, niezwykle trudno odspoić tynk od podłoża.

• Bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej - tynk nadaje się do stosowania na wełnie mineralnej, 
jak i na styropianie. 

• W swoim składzie posiada innowacyjny biocyd w formie kapsułowanej, który daje długotrwałą ochronę 
powłoki przed korozją mikrobiologiczną.

• Poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża.

• Wyrównuje chłonność podłoża.

Jest barwioną masą o plastycznej konsystencji. Dzięki połączeniu wodnej 
dyspersji polimerowej i szkła wodnego potasowego, posiada wyjątkową 
odporność na wpływ czynników atmosferycznych, bardzo wysoką 
przepuszczalność pary wodnej, co pozwala na swobodne odparowanie 
wilgoci zawartej w murach.

Stosuje się go do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach dociepleń 
oraz na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych 
(takich jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe, tynki cementowo-
wapienne).

Opakowanie: wiadro 5kg, 10kg, 15kg, 20kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +100C do +250C

Zużycie podkładu tynkarskiego przy jednokrotnym gruntowaniu podłoża wynosi ok. 0,25-0,3 kg/m²

Tynk Silikatowy

Sugerowany do użycia z Tynkiem Silikatowym:

Grunt Podtynkowy Silikatowy

odporny na 
zabrudzenia

paroprzepusz-
czalny

wytrzymały mrozoodporny 
i wodoodporny

na zewnątrz ograniczona 
paleta kolorów

bioochrona

Opakowanie: wiadro 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +10°C do +25°C 

Zużycie: Grubość ziarna baranek 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm

Zużycie w kg/m² 1,6 - 1,8 2,2 - 2,5 2,8 - 3,2 3,5 - 3,9

Grubość ziarna kornik 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

Zużycie w kg/m² 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,3 - 3,7 3,8 - 4,2

• Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny wygląd struktury.

• Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada trwałą barwę i jest odporna na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych: niskie temperatury, intensywne opady czy promieniowanie UV.

• Właściwości hydrofobowe ograniczają wnikanie wody i ułatwiają jej spływanie po elewacji, dzięki czemu 
tynk posiada tak zwaną właściwość samo-czyszczenia.

• Bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne, niezwykle trudno jest odspoić tynk od podłoża.

• Wysoka przepuszczalność pary wodnej - tynk nadaje się do stosowania na wełnie mineralnej, jak i na styropianie. 

• W swoim składzie posiada innowacyjny biocyd w formie kapsułowanej, który daje długotrwałą ochronę 
powłoki przed korozją mikrobiologiczną.

Jest barwioną masą na bazie dyspersji krzemoorganicznej, szkła wodnego 
potasowego oraz wodnej dyspersji żywicy polimerowej. To produkt, 
który łączy w sobie najlepsze cechy tynku silikatowego i silikonowego.

Tynk Si-Si 
(Silikatowo-Silikonowy)

• Poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża.

• Wyrównuje chłonność podłoża.

Stosuje się go do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach dociepleń 
oraz na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych 
(takich jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe, tynki cementowo-
wapienne).

Opakowanie: wiadro 5kg, 10kg, 15kg, 20kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +50C do +250C

Zużycie podkładu tynkarskiego przy jednokrotnym gruntowaniu podłoża wynosi ok. 0,25-0,3 kg/m²

Sugerowany do użycia z Tynkiem Si-Si

Grunt Podtynkowy Silikonowy



Opakowanie: wiadro 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +10°C do +25°C 

Zużycie: ok. 3,5 - 4,0 kg /m²

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób 
na danym podłożu.

Opakowanie: wiadro 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +10°C do +25°C 

Zużycie: ok. 2,3 - 2,5 kg /m²

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób 
na danym podłożu.

• Nanoszenie natryskowe gwarantujące estetyczny wygląd struktury. 

• Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada trwałą barwę i jest odporna na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: niskie temperatury i intensywne opady.

• Bardzo wytrzymały na uszkodzenia oraz odporny na szorowanie, co pozwala na częste mycie bez ryzyka 
zniszczenia powierzchni.

• W swoim składzie posiada innowacyjny absorber UV – substancję, która chroni powierzchnię przed 
zgubnym wpływem promieniowania ultrafioletowego.

Tynk Mozaikowy Easy Stone

GRANITOWY TYNK MOZAIKOWY
EASY STONE

UV

do wewnątrz
i na zewnątrz

paroprzepusz-
czalny

ochrona UV mrozoodporny
i wodoodporny

aplikacja
natryskowa
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TYNKI

do wewnątrz
i na zewnątrz

mrozoodporny
i wodoodporny

wymaga 
pomalowania

Opakowanie: worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie: Grubość ziarna baranek 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm

Zużycie w kg/m² 1,6 - 1,8 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,5 - 3,9

Grubość ziarna kornik 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm

Zużycie w kg/m² 2,3 - 2,7 2,8 - 3,2 3,3 - 3,7 3,8 - 4,2

• Bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej – tynk nadaje się do stosowania zarówno na wełnie 
mineralnej, jak i na styropianie. 

• Wymaga pomalowania wybraną farbą - Farba Akrylowa, Farba Silikonowa, Farba Silikatowa, Farba Si-Si.

Jest suchą mieszanką cementu z dodatkiem polimerów, wyselekcjonowanego 
kruszywa kwarcowego, plastyfikatorów ułatwiających nakładanie 
i poprawiających przyczepność wyprawy do podłoża.
Dostępny w kolorze szarym lub białym.

Granitowy tynk mozaikowy EASY STONE jest naturalnym i nowoczesnym tynkiem ozdobnym 
 o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych. Zawiera naturalne, niebarwione kruszywo 
pozyskane z granitu, które nadaje powierzchni efektowny i unikalny charakter. Tynk służy do 
wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz 
i wewnątrz budynków.  Dzięki wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne jest szczególnie 
polecany do użycia w miejscach narażonych na uszkodzenia takich jak: cokoły, gzymsy, lamperie. 

Tynk Mineralny

Naturalny,
niebarwiony granit

Drobna frakcja

odporny na 
zabrudzenia

elastyczny mrozoodporny 
i wodoodporny

na zewnątrz bioochrona paroprzepusz-
czalny

Tynk Silikonowy Optimal
Tynk Silikonowy Optimal jest cienkowarstwowym tynkiem zewnętrznym.
W ofercie Optimal dostępna jest struktura „baranka” o granulacji 1,5 mm 
w nowoczesnej kolorystyce – 60 najmodniejszych kolorów pastelowych.

• Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny wygląd struktury. 

• Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada trwałą barwę i jest odporna na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych: niskie temperatury, intensywne opady czy promieniowanie UV.

• Wysoka przepuszczalność pary wodnej - tynk nadaje się do stosowania zarówno na styropianie, 
jak i na wełnie mineralnej. 

• W swoim składzie posiada innowacyjny biocyd w formie kapsułowanej, który daje długotrwałą ochronę 
powłoki przed korozją mikrobiologiczną.



UV

do wewnątrz
i na zewnątrz

ograniczona 
paleta kolorów

ochrona UV

• Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny wygląd struktury. 

• Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada trwałą barwę i jest odporna na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: niskie temperatury i intensywne opady.

• Bardzo wytrzymały na uszkodzenia oraz odporny na szorowanie, co pozwala na częste mycie bez ryzyka 
zniszczenia powierzchni.

• W swoim składzie posiada innowacyjny absorber UV – substancję, która chroni powierzchnię przed 
zgubnym wpływem promieniowania ultrafioletowego.

Jest masą o konsystencji plastycznej na bazie dyspersji akrylowej. Zawiera 
starannie dobrane kompozycje barwionego kruszywa kwarcowego oraz 
miki, nadające powierzchni ozdobny charakter.

Tynk Mozaikowy z Miką

Sugerowany do użycia z Tynkiem Mozaikowym z Miką jest Grunt Podtynkowy Akrylowy

Tynk gładki MASTER POLI dzięki swoim innowacyjnym 
właściwościom może być „dołożony” po czasie na 
istniejącą już warstwę wykonaną z tego tynku, bez 
utraty walorów estetycznych. Dlatego, jeżeli elewacja 
uległa częściowemu zabrudzeniu lub uszkodzeniu, nie 
trzeba odnawiać powierzchni całej ściany – wystarczy 
nałożyć tynk we wskazanym miejscu, odpowiednio 
zatrzeć i gotowe. Po całkowitym wyschnięciu nie będzie 
widać różnicy w kolorze, a miejsce poddane renowacji 
będzie zachwycać czystością i świeżością koloru.

Czy wiesz, że?

Poprawiaj tynk bez ograniczeń

Opakowanie: wiadro 12,5kg, 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +10°C do +25°C 

Zużycie: ok. 3,0 - 3,5 kg /m²

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób 
na danym podłożu.
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TYNKI

UV

do wewnątrz
i na zewnątrz

komponowanie 
własnych barw

ochrona UV

Opakowanie: wiadro 12,5kg, 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +10°C do +25°C 

Zużycie: 3 kg/m² – dla granulacji drobnoziarnistej

4 kg/m² – dla granulacji średnioziarnistej

5 kg/m² – dla granulacji gruboziarnistej

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób 
na danym podłożu.

• Prosty sposób nanoszenia gwarantujący estetyczny wygląd struktury. 

• Po całkowitym wyschnięciu i związaniu powłoka posiada trwałą barwę i jest odporna na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak: niskie temperatury i intensywne opady.

• Bardzo wytrzymały na uszkodzenia oraz odporny na szorowanie, co pozwala na częste mycie bez ryzyka 
zniszczenia powierzchni.

• W swoim składzie posiada innowacyjny absorber UV – substancję, która chroni powierzchnię przed 
zgubnym wpływem promieniowania ultrafioletowego.

• Poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża.

• Wyrównuje chłonność podłoża.

• Paroprzepuszczalny.

Jest masą o konsystencji plastycznej na bazie dyspersji akrylowej. Zawiera 
starannie dobrane kompozycje barwionego kruszywa kwarcowego 
nadające powierzchni ozdobny charakter.

Stosuje się go do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach 
dociepleń oraz na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach 
mineralnych (takich jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe, 
tynki cementowo-wapienne). Cienka warstwa gruntu nie ma wpływu 
na paroprzepuszczalność całego układu.

Opakowanie: wiadro 5kg, 10kg, 15kg, 20kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +50C do +250C

Zużycie podkładu tynkarskiego przy jednokrotnym gruntowaniu podłoża wynosi ok. 0,25-0,3 kg/m²

Tynk Mozaikowy 

Sugerowany do użycia z Tynkiem Mozaikowym:

Grunt Podtynkowy Akrylowy



do wewnątrz pędzel lub 
wałek

dwukrotne 
malowanie

szeroka paleta 
kolorów

Opakowanie: wiadro  6kg, 12kg, 24kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie:

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób 
na danym podłożu.

W zależności od podłoża wynosi od 0,3 do 0,45 kg/m² przy dwukrotnym 
malowaniu.

Opakowanie: wiadro  5g

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie:

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób 
na danym podłożu.

W zależności od podłoża zużycie podkładu tynkarskiego przy jednokrotnym

 gruntowaniu podłoża wynosi ok.0,3 kg/m²

Barwena Mat

• Poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża.

• Wyrównuje chłonność podłoża.

• Paroprzepuszczalny.

Connector - MP (grunt sczepny)

MATOWA FARBA WEWNĘTRZNA
BARWENA MAT

SPECJALISTYCZNY PREPARAT 
GRUNTUJĄCY CONNECTOR - MP

Jest farbą wewnętrzną, przeznaczoną do wykonywania wewnętrznych powłok dekoracyjno-
ochronnych na typowe podłoża mineralne, jak również pokryte powłokami malarskimi na bazie 
żywic akrylowych. Tworzy na malowanym podłożu białą lub barwną, matową powłokę odporną 
na ścieranie.

Specjalistyczny, gotowy do użycia preparat gruntujący. Zalecany do gruntowania podłoży 
krytycznych, tj.: beton, drewno, płytki ceramiczne, płyty OSB, płyty k-g tworzący szorstką 
warstwę sczepną poprawiającą przyczepność do podłoża. Chropowata powierzchnia uniemożliwia 
„poślizg” nakładanego materiału. Dodatkowo polecany do gruntowania bardzo chłonnych 
powierzchni mineralnych przed nakładaniem tynków gipsowych.

Tworzy
matową powłokę

Odporna 
na ścieranie
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GRUNTY / FARBY

wyrównuje
chłonność

pędzel
lub wałek

bezpieczny 
dla człowieka

do wewnątrz
i na zewnątrz

bezbarwny

Gruntowanie
betonu

Gruntowanie
pytek ceramicznych

Gruntowanie
drewna, płyt OSB

Gruntowanie
płyt karton-gips



odporna na 
ścieranie

pędzel lub 
wałek

dwukrotne 
malowanie

na zewnątrz szeroka paleta 
kolorów

bioochrona

odporna na 
zabrudzenie

pędzel lub 
wałek

dwukrotne 
malowanie

na zewnątrz szeroka paleta 
kolorów

bioochrona

Opakowanie: wiadro  6kg, 12kg, 24kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie:

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób 
na danym podłożu.

W zależności od podłoża wynosi od 0,3 do 0,45 kg/m² przy dwukrotnym 
malowaniu.

Opakowanie: wiadro  6kg, 12kg, 24kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie:

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób 
na danym podłożu.

W zależności od podłoża wynosi od 0,3 do 0,45 kg/m² przy dwukrotnym 
malowaniu.

Jest farbą dyspersyjną przeznaczoną do malowania elewacji budynków. 
Można nią również pokrywać wszelkie podłoża mineralne takie jak: 
cegła, beton i tynki tradycyjne. Tworzy powłokę o dużej odporności 
na wpływ warunków atmosferycznych i mechanicznych. Na malowanych 
powierzchniach tworzy matową powłokę o dużej odporności na ścieranie 
i wysokich walorach estetycznych.

Jest farbą dyspersyjną przeznaczoną do malowania elewacji budynków. 
Można nią również pokrywać wszelkie podłoża mineralne takia jak: 
cegła, beton i tynki tradycyjne. Struktura powłoki wykonanej z farby 
silikonowej jest mikroporowata, dzięki czemu możliwy jest swobodny 
transport pary wodnej. Farba Silikonowa posiada niską nasiąkliwość 
przez co ma zredukowaną zdolność do zabrudzeń. Hydrofobowość 
powłoce nadają polimery silikonowe i siloksanowe. Tworzy na malowanej 
powierzchni matową powłokę o wysokiej odporności na ścieranie oraz 
działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

Farba Akrylowa

Farba Silikonowa

odporna na 
ścieranie

pędzel lub 
wałek

dwukrotne 
malowanie

na zewnątrz ograniczona 
paleta kolorów

bioochrona

odporna na 
zabrudzenie

pędzel lub 
wałek

dwukrotne 
malowanie

na zewnątrz ograniczona 
paleta kolorów

bioochrona

Opakowanie: wiadro  6kg, 12kg, 24kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +10°C do +25°C 

Zużycie:

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób 
na danym podłożu.

W zależności od podłoża wynosi od 0,3 do 0,45 kg/m² przy dwukrotnym 
malowaniu.

Opakowanie: wiadro  6kg, 12kg, 24kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +10°C do +25°C 

Zużycie:

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób 
na danym podłożu.

W zależności od podłoża wynosi od 0,3 do 0,45 kg/m² przy dwukrotnym 
malowaniu.

Jest farbą na bazie dyspersji polimerowej oraz szkła wodnego potasowego 
przeznaczoną do malowania elewacji budynków. Można nią pokrywać 
podłoża mineralne: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, 
tynki mineralne i silikatowe. Tworzy powłokę o dużej odporności na 
wpływ warunków atmosferycznych i mechanicznych. Jest wysoce 
paroprzepuszczalna. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się 
z podłożem. Na malowanych powierzchniach tworzy matową powłokę 
o dużej odporności na ścieranie.

Jest farbą do wykonywania dekoracyjnych i renowacyjnych powłok 
malarskich na zewnętrznych powierzchniach budynków. Tworzy na 
malowanym podłożu barwną, matową powłokę o wysokiej odporności 
na ścieranie oraz działanie zmiennych warunków atmosferycznych. 
Posiada wysoką przepuszczalność pary wodnej. Farba nie jest nasiąkliwa 
przez co ma zredukowaną zdolność do zabrudzeń. Hydrofobowość 
powłoce nadają polimery silikonowe i siloksanowe.

Farba Silikatowa

Farba Si-Si 
(Silikatowo-Silikonowa)

20 21www.majsterpol.pl zobacz jak kryje prawdziwa pasja

FARBY



do wewnątrz i 
na zewnątrz

do styropianu elastyczny mrozoodporny
i wodoodporny

włókna

dodatkowe
włókna

wytrzymały do wewnątrz 
i na zewnątrz

do styropianu bardzo
elastyczny

mrozoodporny
i wodoodporny

Opakowanie: worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie: Zużycie kleju jest uzależnione od stopnia równości podłoża i zazwyczaj mieści 
się w granicach 4,0 – 5,0 kg suchej mieszanki na 1 m²

Opakowanie: worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie: Wykonanie warstwy zbrojącej około 3,0 – 3,5 kg suchej mieszanki na 1 m²

Zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych  (w tym także 
z dodatkiem grafitu). W swoim składzie zawiera włókna celulozowe, nadające 
zaprawie elastyczność. Charakteryzuje się zwiększoną przyczepnością. 
Można ją stosować również do szpachlowania i wypełniania niewielkich 
ubytków na powierzchniach ścian. Zaprawa posiada włókna celulozowe, 
które zapobiegają tworzeniu się pęknięć oraz ograniczają powstawanie 
rys skurczowych w stwardniałej zaprawie, poprawiając jej wytrzymałość.

Uniwersalna zaprawa klejowa przeznaczona głównie do wykonywania 
warstwy zbrojącej w systemach ociepleń budynków. Klej zawiera dwa 
rodzaje specjalnie dobranych włókien: celulozowych i polipropylenowych. 
Włókna te tworzą mikrozbrojenie, które zapobiega tworzeniu się 
pęknięć oraz ogranicza powstawanie rys skurczowych w stwardniałej 
zaprawie poprawiając jej wytrzymałość. Można ją również stosować do 
przyklejania płyt styropianowych, zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest 
duża elastyczność zespolenia oraz jako warstwę podkładową pod tynki.

Styrolep K

Styrolep Z / Styrolep Z Biały

na zewnątrz do wełny 
mineralnej

elastyczny mrozoodporny
i wodoodporny

włókna

dodatkowe
włókna

wytrzymały na zewnątrz do wełny 
mineralnej

bardzo
elastyczny

mrozoodporny
i wodoodporny

Opakowanie: worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie: Zużycie kleju jest uzależnione od stopnia równości podłoża i zazwyczaj mieści 
się w granicach 5,0 – 6,0 kg suchej mieszanki na 1 m²

Opakowanie: worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie: Wykonanie warstwy zbrojącej około 4,0 – 5,0 kg suchej mieszanki na 1 m²

Zaprawa klejowa, przeznaczona do przyklejania płyt z wełny mineralnej 
– zwykłych (o nieuporządkowanej strukturze) oraz lamelowych 
(o uporządkowanej strukturze), paroprzepuszczalna o zwiększonej 
przyczepności. Można ją stosować również do szpachlowania i wypełniania 
niewielkich ubytków na powierzchniach ścian. Zaprawa posiada włókna 
celulozowe, które zapobiegają tworzeniu się pęknięć oraz ograniczają 
powstawanie rys skurczowych w stwardniałej zaprawie, poprawiając 
jej wytrzymałość.

Uniwersalna zaprawa klejowa przeznaczona głównie do wykonywania 
warstwy zbrojącej w systemach ociepleń budynków na wełnie mineralnej. 
Zaprawa klejowa wzbogacona jest w dwa rodzaje specjalnie dobranych 
włókien: celulozowych i polipropylenowych. Włókna te tworzą 
mikrozbrojenie, które zapobiegają tworzeniu się pęknięć oraz ogranicza 
powstawanie rys skurczowych w stwardniałej zaprawie, poprawiając 
jej wytrzymałość.

Wełnolep K

Wełnolep Z
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ZAPRAWY KLEJOWE



do glazury i 
terakoty

C1 siła klejenia T brak spływu do wewnątrz i 
na zewnątrz

szary włókna

Opakowanie: worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie:
Wielkość zębów pacy: 6 mm - 2,4 kg/m²

8 mm - 2,8 kg/m²
10 mm - 3,8 kg/m²

ok. 1,3 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

Uniwersalny klej cementowy do płytek ceramicznych. Charakteryzuje 
się dobrą przyczepnością oraz zmniejszonym spływem z powierzchni 
pionowych. Służy do przyklejania płytek ceramicznych (glazury i terakoty), 
za wyjątkiem podłoży krytycznych takich jak: płyty g-k, OSB, stare 
płytki, powłoki malarskie. Nie należy stosować w systemach ogrzewania 
podłogowego. Klej posiada włókna celulozowe, które zapobiegają 
tworzeniu się pęknięć oraz ogranicza powstawanie rys skurczowych 
w stwardniałej zaprawie, poprawiając jej wytrzymałość.

Glazlep

Klej cementowy charakteryzujący się wysoką przyczepnością. Służy 
do mocowania płytek gresowych, ceramicznych, cementowych oraz 
naturalnego kamienia elewacyjnego (oprócz marmuru) na podłożach 
odkształcalnych. Polecany jest do mocowania płytek na odkształcalnych 
ściankach działowych, ogrzewaniu podłogowym, elewacjach, tarasach 
i balkonach. Wysoka przyczepność zaprawy sprawia, że zalecany jest do 
przyklejania płytek o nasiąkliwości < 3%, np: gresowych oraz mocowania 
płytek na podłożach krytycznych: istniejących płytkach, mocnych 
i dobrze przyczepnych powłokach malarskich, zagruntowanych chłonnych 
podłożach: gipsowych, anhydrytowych oraz betonie komórkowym. Klej 
posiada włókna celulozowe, które zapobiegają tworzeniu się pęknięć 
oraz ogranicza powstawanie rys skurczowych w stwardniałej zaprawie, 
poprawiając jej wytrzymałość.

na ogrzewanie 
podłogowe

długi czas 
otwarty

C2 siła klejenia T brak spływu do wewnątrz 
i na zewnątrz

szary włókna

Opakowanie: worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie:
Wielkość zębów pacy: 6 mm - 2,4 kg/m²

8 mm - 2,8 kg/m²
10 mm - 3,8 kg/m²

ok. 1,3 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

Greslep

Specjalistyczny biały klej cementowy do przyklejania okładzin z granitu, 
marmuru, kamieni naturalnych, jasnych wapieni i innych skał gruboziarnistych 
oraz do płytek ceramicznych, gresowych, elewacyjnych, klinkierowych 
oraz wszelkich odmian mozaiki np. szklanej i ceramicznej. Charakteryzuje 
się zwiększoną przyczepnością, zmniejszonym spływem z powierzchni 
pionowych oraz wydłużonym czasem otwartym. Klej posiada włókna 
celulozowe, które zapobiegają tworzeniu się pęknięć oraz ogranicza 
powstawanie rys skurczowych w stwardniałej zaprawie, poprawiając 
jej wytrzymałość.

Granlep

Opakowanie: worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie: ok. 1,3 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

Wielkość zębów pacy: 6 mm - 2,4 kg/m²

8 mm - 2,8 kg/m²
10 mm - 3,8 kg/m²

długi czas 
otwarty

S1 odkształcal-
ność

C2 siła klejenia T brak spływu do wewnątrz i 
na zewnątrz

białyna ogrzewanie 
podłogowe

C1T

KLASA

C2TE

KLASA

C2FTS1

KLASA

C2TES1

KLASA
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ZAPRAWY KLEJOWE

włóknaszybkowiążący S1 odkształcal-
ność

C2 siła klejenia T brak spływu do wewnątrz
i na zewnątrz

szary

Opakowanie: worek 15kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie:
Wielkość zębów pacy: 6 mm - 2,4 kg/m²

8 mm - 2,8 kg/m²
10 mm - 3,8 kg/m²

ok. 1,3 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

Specjalistyczny szybkowiążący klej cementowy do przyklejania płytek 
ceramicznych, gresowych, elewacyjnych i klinkierowych. Charakteryzuje 
się szybkim czasem wiązania, wysoką przyczepnością oraz zmniejszonym 
spływem powierzchni pionowych. Jest szybkosprawną zaprawą zalecaną 
do stosowania na podłoża odkształcalne. Krótki czas wiązania umożliwia 
szybki postęp prac. Dodatkową zaletą tej zaprawy jest szybki przyrost 
wytrzymałości, po 2h od przyklejenia płytek dopuszcza się ruch pieszych. 
Klej posiada włókna celulozowe, które zapobiegają tworzeniu się pęknięć 
oraz ogranicza powstawanie rys skurczowych w stwardniałej zaprawie, 
poprawiając jej wytrzymałość.

Speedlep
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ZAPRAWY

INSPIRACJE 
KOLORYSTYCZNE

PALETY BARW
I TEKSTURY

PORADNIKI
I INSTRUKCJE

KIT ELASTYCZNY LUB
PROFIL PLASTIKOWY
NA GĄBCE SAMOPRZYLEPNEJ

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU STYROLEP Z

MAJSTERPOL

PŁYTA STYROPIANOWA

LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ

RAMIAK OKNA

(OCIEPLANA PRZEGRODA)
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

WYPRAWA TYNKARSKA MAJSTERTYNK*

PODKŁAD TYNKARSKI MAJSTERGRUNT**
KLEJ DO STYROPIANU STYROLEP K

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

m
in

 1
50

m
m

DWIE WARSTWY SIATKI
Z WŁÓKNA SZKLANEGO MAJSTERPOL*

w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.

z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru
* Nad cokołem zaleca się użycie dwóch warstw siatki

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU STYROLEP Z

PŁYTA STYROPIANOWA

KLEJ DO STYROPIANU STYROLEP K

LISTWA NAROŻNA

(OCIEPLANA PRZEGRODA)
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

MAJSTERGRUNT SILIKONOWY

MAJSTERTYNK MINERALNY
MINERALNA WYPRAWA TYNKARSKA

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU STYROLEP Z

PODKŁAD TYNKARSKI

MATERIAŁY
TECHNICZNE

zwiększona 
przyczepność

elastyczny do wewnątrz
i na zewnątrz

biały

wytrzymały do wewnątrz biały

Opakowanie: worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie: ok. 1,4 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

Opakowanie: worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie: ok. 1,4 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

Zaprawa przeznaczona do szpachlowania, wyrównywania, renowacji powierzchni 
ścian i sufitów oraz wykonywania tynków gładkich wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Charakteryzuje się dużą elastycznością i plastycznością oraz 
bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Poprawia jakość zniszczonych 
tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz podłoży betonowych. 
Stanowi trzecią, wygładzającą warstwę dla: ZAPRAWY TYNKARSKIEJ 
BIAŁEJ WEWNĘTRZNEJ i ZAPRAWY TYNKARSKIEJ WĘWNĘTRZNEJ 
I ZEWNĘTRZNEJ.

Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, 
gładzie i farby. Zalecana grubość warstwy tynku: od 6 do 15 mm. Może 
być stosowana jako tynk tradycyjny dwuwarstwowy nawierzchniowy, 
stosowany na OBRZUTKĘ CEMENTOWĄ lub jako tynk podkładowy 
stosowany pod BIAŁĄ ZAPRAWĘ SZPACHLOWĄ. Zaprawa tynkarska 
biała wewnętrzna posiada wysoką wytrzymałość - normowa kategoria 
CS II (1,5-5,0 N/mm²).

Biała Zaprawa Szpachlowa

Zaprawa Tynkarska 
Biała Wewnętrzna

Strona Internetowa www.majsterpol.pl
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ZAPRAWY

do wewnątrz
i na zewnątrz

szary

wytrzymały do wewnątrz
i na zewnątrz

szary

Opakowanie: worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie: ok. 1,4 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

Opakowanie: worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie: Grubość
muru

Zużycie suchej mieszanki na 1m² ściany z:

Cegła pełna
i dziurawka

Gazobeton
Pustak

szczelinowy 
U-220

Porotherm
P+W

Bloczek
betonowy

Pustak MAX

12,0 cm 41 kg 16 kg - - - -
18,8 cm - - 58 kg 28 kg - 55 kg

24,0 cm - 32 kg - - 72 kg -

25,0 cm 101 kg - 89 kg 38 kg - -

28,8 cm - - - - - 102 kg

30,0 cm - - - 46 kg - -

36,0 cm - 48 kg - - - -

Zaprawa stanowiąca bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, 
tynki dekoracyjne, gładzie i farby do wewnątrz i na zewnątrz. Zalecana 
grubość warstwy tynku: od 6 do 15 mm. Może być stosowana jako tynk 
tradycyjny dwuwarstwowy nawierzchniowy, stosowany na OBRZUTKĘ 
CEMENTOWĄ lub jako tynk podkładowy stosowany pod BIAŁĄ ZAPRAWĘ 
SZPACHLOWĄ. Zaprawa tynkarska wewnętrzna i zewnętrzna posiada 
wysoką wytrzymałość - normowa kategoria CS II (1,5-5,0 N/mm²).

Tradycyjna zaprawa ogólnego przeznaczenia do murowania ścian 
z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych oraz innych elementów 
murowych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Wytrzymałość 
na ściskanie – kategoria M5.

Zaprawa Tynkarska 
Wewnętrzna i Zewnętrzna

Zaprawa Murarska

do wewnątrz 
i na zewnątrz

szary

cienkowar-
stwowy

wytrzymały do wewnątrz
i na zewnątrz

biały

Opakowanie: worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie: ok. 1,3 kg na 1 mm grubości warstwy zaprawy

Opakowanie: worek 25kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +5°C do +25°C 

Zużycie:
bloczek o grubości 12 cm ok. 2 kg/m²

bloczek o grubości 24 cm ok. 4 kg/m²

przy spoinie 2 mm w zależności od grubości muru

Obrzutka tworząca warstwę szczepną w technologii tynków dwu lub 
trójwarstwowych, nakładaną bezpośrednio na podłoże przed wykonaniem 
narzutu wierzchniego z tynku cementowo-wapiennego. Do stosowania jako 
obrzutka tynkarska na zewnątrz i wewnątrz budynków w pomieszczeniach 
mieszkalnych, piwnicach, łazienkach, garażach. Doskonale współpracuje 
z zaprawami tynkarskimi Majster-Pol: ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ 
BIAŁĄ WEWNĘTRZNĄ, ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ WĘWNĘTRZNĄ 
I ZEWNĘTRZNĄ. Obrzutka cementowa posiada najwyższą wytrzymałość 
- normowa kategoria CS IV (powyżej 6,0 N/mm²).

Zaprawa klejowa do murowania na cienką spoinę ścian konstrukcyjnych 
i działowych z jasnych bloczków z betonu komórkowego, keramzytobetonu 
lub silikatów. Można jej używać również do murowania ścian z innych 
chłonnych elementów murowych o powtarzalnych wymiarach. Do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość spoiny: od 1 do 3 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie - kategoria M10.

Obrzutka Cementowa

Bekolep



Chroni podłoża przeznaczone pod płytki, wyeksponowane na działanie 

opadów takie jak balkony, tarasy itp.

Chroni podłoża przeznaczone pod płytki przed wilgocią powstającą wewnątrz  

budynków – tynki i podkłady podłogowe w pomieszczeniach mokrych 

(łazienkach, łaźniach, natryskach, kuchniach, myjniach), zwłaszcza w  strefach 

mokrych tych pomieszczeń - wokół kabin, umywalek, wanien, zlewów itp. 

Stanowi hydroizolację elementów podziemnych – ścian piwnic  i fundamentów 

z   cegieł, bloczków betonowych ścianek oporowych i  innych elementów 

budowlanych, narażonych na stały kontakt z wodą gruntową (pod warunkiem 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym). 

Zalecany jest do ochrony elementów szczególnie narażonych na zniszczenie 

w kontakcie z wilgocią –  płyt gipsowo-kartonowych, betonu komórkowego itp. 

Może być stosowany na podłożach wykonanych w systemach ogrzewania 

podłogowego i ściennego.
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Blocker H2O Hydroizolacja 
Dwuskładnikowa

Hydroizolacja jest dwuskładnikową izolacją przeciwwodną zachowującą 
elastyczność w temperaturze do -20°C, na bazie cementu i żywic 
syntetycznych do uszczelniania powierzchni, balkonów, tarasów, łazienek 
oraz do powierzchniowej ochrony betonu. Klasa CMO2P.
Stanowi uszczelnienie przed wodą działającą bezciśnieniowo – przepływającą 
swobodnie na skutek deszczu, mycia powierzchni, pod prysznicami, 
w myjniach, w postaci wilgoci gruntowej itp.

Grunt Głębokopenetrujący stosowany przed użyciem hydroizolacji na powierzchniach 
szczególnie chłonnych  i pylących.

Strona 32

Klej Granlep przeznaczony do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego na 
powierzchniach zabezpieczonych hydroizolacją.

Strona 25

• Elastyczna nawet w bardzo niskich temperaturach (-200C).

• Odporna na działanie promieni UV.

• Może być stosowana na istniejących już powłokach.

• Warstwa 1,0 mm zapewnia ochronę przed działaniem chlorków

elastyczny do wewnątrz
i na zewnątrz

na ogrzewanie 
podłogowe

Opakowanie: wiadro 10kg składnik A, worek 15kg składnik B

Temperatura stosowania: od +8°C do +25°C 

Zużycie: Przeciwwilgociowe (np. łazienki) grubość  1mm ok. 2 kg/m²

Przeciwwodne (np. tarasy) grubość 1,5mm ok. 3 kg/m²

Sugerowane do użycia z Hydroizolacją Blocker H2O:

Zastosowanie hydroizolacji
BLOCKER H2O



• Poprawia przyczepność masy tynkarskiej do podłoża.

• Wyrównuje chłonność podłoża.

• Paroprzepuszczalny.

Służy do gruntowania podłoża przed nakładaniem tynków wewnątrz i na 
zewnątrz budynków. Stosuje się go do gruntowania warstwy zbrojonej 
w systemach dociepleń oraz na równych, odpowiednio przygotowanych 
podłożach mineralnych.

Opakowanie: wiadro 5kg, 10kg, 20kg

Temperatura stosowania i podłoża: od +50C do +250C

Zużycie podkładu tynkarskiego przy jednokrotnym gruntowaniu podłoża wynosi ok. 0,25-0,3 kg/m²

Uniwersalny Grunt Silikonowy 
z kwarcem
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wyrównuje
chłonność

pędzel
lub wałek

bezpieczny 
dla człowieka

do wewnątrz
i na zewnątrz

bezbarwny

Opakowanie: 5kg

Zużycie: Średnio zużywa się 0,1 - 0,2 kg emulsji na 1m2.
W praktyce zużycie zależne jest od nasiąkliwości podłoża.
W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie 
prób na danym podłożu.

Służy do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych 
i chłonnych podłoży betonowych, gazo-betonu, płyt cementowych, 
gipsowo-kartonowych, gipsowych, tynków gipsowych, cementowych 
i cementowo-wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastrychy, 
posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, wyprawy 
akrylowe i mineralne, szpachlówki i kleje. Dzięki bardzo dużej zdolności 
penetracji wnika głęboko w suche podłoża powodując ich wzmocnienie. 
Poprawia przyczepność, znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność 
podłoży oraz ją zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody 
do podłoża, chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci, 
likwiduje pylenie.

Grunt Głębokopenetrujący

wyrównuje
chłonność

pędzel
lub wałek

bezpieczny 
dla człowieka

do wewnątrz
i na zewnątrz

bezbarwny

Opakowanie: 5kg

Zużycie: Średnio zużywa się 0,1 - 0,2 kg emulsji na 1m².
W praktyce zużycie zależne jest od nasiąkliwości podłoża.
W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie 
prób na danym podłożu.

Służy do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych 
i chłonnych podłoży betonowych, gazo-betonu, płyt cementowych, 
gipsowo-kartonowych, gipsowych, tynków gipsowych, cementowych 
i cementowo-wapiennych. Stosowany pod farby, tynki, tapety, jastrychy, 
posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, wyprawy 
akrylowe i mineralne, szpachlówki i kleje. Poprawia przyczepność, 
znakomicie wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży oraz ją 
zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, 
chroni podłoże przed szkodliwym działaniem wilgoci, likwiduje pylenie. 
Po wyschnięciu jest całkowicie przeźroczysty, nie zawiera substancji 
toksycznych.

Grunt Uniwersalny

zwalcza
mikroorga-

nizmy

szeroki zakres
użycia

na zewnątrz wymaga
zachowania
ostrożności

Opakowanie: 5kg

Zużycie: ok. 0,15 kg/m2 przy jednokrotnym stosowaniu na
ścianach w zależności od stopnia porażenia, chłonności i struktury podłoża. 

Preparat biobójczy o szerokim spektrum działania. Produkt płynny 
(roztwór wodny) stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobów 
kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych 
innych niż drewno, chroniący je przed szkodliwym działaniem grzybów 
pleśniowych (kategoria II, grupa 10). Nadaje się szczególnie do zwalczania 
mikroorganizmów na tynkach cienkowarstwowych, które zawierają 
duży procent związków organicznych, a także na tynkach tradycyjnych.

Elewacid



34 www.majsterpol.pl

POZOSTAŁE

Opakowanie: worek 25kg

Materiał mający przeznaczenie w różnych pracach budowlanych oraz 
do wyrobu prostych zapraw budowlanych.
Nadaje się do:
Piaskowania - czyszczenia powierzchni metodami strumieniowo-ściernymi.
Wypełniania przestrzeni - np. piaskownic.

Siatka z włókna szklanego  służy do wykonywania warstw zbrojonych 
w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków w technologii 
ETICS MAJSTERPOL.

Piasek Kwarcowy

Siatka z włókna szklanego

• Gotowy do zastosowania.

• Granulacja drobnoziarnista.

• Uziarnienie: 0,1-0,5 mm

Typ 145 - dedykowany do warstwy zbrojącej na płyty styropianowe. 
Do użycia z zaprawą klejową Styrolep Z lub Styrolep Z Biały (Strona 20)

• Splot: pół „leno”.

• Ciężar powierzchniowy (impregnowana): 145 ± 3%

• Wielkość oczka: ok. 4,0x5,0 mm ± 5%

• Szerokość tkaniny: 1,0 m ± 1%

• Długość rolki: 50 m ± 1%

Typ 160 - dedykowany do warstwy zbrojącej na wełnę mineralną. 
Do użycia z zaprawą klejową Wełnolep Z (Strona 21)

• Splot: pół „leno”

• Ciężar powierzchniowy (impregnowana): 160 ± 3%

• Wielkość oczka: ok. 4x4 mm 

• Szerokość tkaniny: 1,0 m ± 1%

• Długość rolki: 50 m ± 1%


