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STYRMANN ST50 

Zaprawa murarska klejowa cienkowarstwowa do wznoszenia murów wewnętrznych i zewnętrznych z 
betonu komórkowego i silikatów. 

 
PRZYGOTOWANNIE I SPOSÓB UŻYCIA ZAPRAWY 
Zaprawę należy wsypać do wody w proporcji 1 worek (25kg) na ok. 6 litrów wody, 
wymieszać mechanicznie do uzyskania jednorodnej konsystencji, pozostawić na ok. 
5 minut i ponownie wymieszać. Nanosić na bloczki murowe pozbawione kurzu i 
innych zabrudzeń zmniejszających przyczepność za pomocą profesjonalnego 
dozownika do zapraw (o szerokości dostosowanej do szerokości bloczka) lub pacy 
o zębach 6x6x6, w sposób umożliwiający uzyskanie finalnej grubości spoiny ok. 2-
3mm. Urobiona zaprawa zachowuje przydatność do użycia maksymalnie 2 godziny. 
Temperatura wykonywania prac i dojrzewania spoiny powinna wynosić od +5°C do 
+25°C.  
Przy murowaniu należy również przestrzegać norm i zaleceń producentów betonu 
komórkowego i silikatów.  
 

ZUŻYCIE ZAPRAWY 
Średnia zużycie wynosi ok. 1,6 kg/mm grubości/1 m² łączonych powierzchni.  
Dla muru z bloczków 49x24x24cm, przy grubości spoiny 2 mm zużycie wynosi ok. 4,5kg/m² muru , lecz 
dokładne zużycie jednostkowe materiału zależne jest od równości ściany. 
 
UWAGA: 
Produkt drażniący zawiera cement i reaguje alkalicznie z wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W 
przypadku zatarcia oka, przepłukać je dużą ilością czystej wody i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. 
 
PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, na paletach, w suchych i ciepłych 
pomieszczeniach. Okres przydatności wynosi 10 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
 

Proporcje mieszanki 6,0 L wody na 25 kg (na 1 kg – 0,24 l wody) 

Temperatura wykonywania prac i 

dojrzewania spoiny) 

od +5°C do +25°C 

 

Zużycie zaprawy (czas roboczy) do 3 godzin  

Grubość spoiny  ok. 2 – 3 mm  

Zużycie zaprawy: 

∙ zależne od równości ściany 

 

∙ dla muru z bloczków 49x24x24 

 

ok. 1,6 kg (1mm grubości) – 1m² łączonych powierzchni 

ok. 4,5 kg/m² muru (2mm grubości) 
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