
Murowanie: zaprawę bezpośrednio po wymieszaniu, nanosić 
kielnią i lekko dociskać murowane elementy. Przestrzegać 
tradycyjnych zasad technologii murowania. Murować na pełne 
spoiny 10-15 mm. Tynkowanie: na podłożu wykonać obrzutkę 
(szpryc) z weber TP541 i pozostawić do wyschnięcia.

Jeżeli obrzutka została wykonana wcześniej niż 24 h przed na-
kładaniem tynku, należy zwilżyć ją wodą, aby podczas nakłada-
nia tynku podłoże było lekko wilgotne.

Tynkowanie ciąg dalszy: zaprawę nakładać ręcznie kielnią, wyrów-
nywać (ściągać) łatą, ręczanastępnie zacierać pacą drewnianą lub 
styropianową. Grubość warstwy 10 - 20 mm.

ZUŻYCIE

• murowanie: zależnie od wymiarów elementów murowych i gru-
bości spoiny, np. ok. 40 - 50 kg/m² dla ściany o grubości 1/2 cegły 
przy spoinie 10 - 12 mm

• tynkowanie: ok. 20 kg/m2 tynku grubości 10 mm
 

OPAKOWANIA

Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, 
chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 12 mie-
sięcy od daty produkcji.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Do murowania ścian nośnych, działowych, osłonowych itp. 
elementów z cegieł i pustaków ceramicznych, cegieł silikato-
wych, bloczków z betonu, gazobetonu i keramzytobetonu. Do 
wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich. Do wypełnia-
nia ubytków i szczelin, wyrównywania podłoży. Do stosowania 
na beton, prefabrykaty żelbetowe, elementy ceramiczne, silika-
towe, keramzytobetonowe, gazobetonowe, kamienie naturalne 
itp. powierzchnie, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zastępuje tradycyjne zaprawy budowlane przygotowywane na 
placu budowy - jest przy tym szybsza i łatwiejsza w przygoto-
waniu oraz wykonaniu.
Do stosowania wewnątrz (w tym w pomieszczeniach wilgot-
nych i mokrych, np. łazienki, natryski itp.) oraz na zewnątrz 
budynków.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Podłoże musi być nośne, czyste, suche oraz wolne od warstw i 
zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, pył, kurz, 
środki antyadhezyjne, niezwiązane resztki farb i zapraw).
Jako tynk stosować na uprzednio wykonaną obrzutkę tynkar-
ską (szpryc) weber TP541. Temperatura otoczenia i podłożaw 
trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna 
wynosićod + 5°C do + 25°C.
Wykonany element chronić przed opadami atmosferycznymi 
lub gwałtownym wysychaniem. Świeże zabrudzenia zaprawą 
zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.

Do 3,25 - 4,0 l czystej, chłodnej wody wsypać 25 kg (worek) su-
chej mieszanki weber ZM519 i mieszać przez 3 - 4 min. wolno-
obrotowym mieszadłem elektrycznym (ewentualnie wiertarką 
wolnoobrotową z mieszadłem) do uzyskania jednorodnej masy 
bez grudek.
W przypadku stosowania betoniarek, zaprawę mieszać ok. 10 
min. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 2-3 
h.

Wytrzymałość na ściskanie 
(po 28 dniach):  ≥ 5 N/mm² / (M10), (CS IV)

Przyczepność 
(po 28 dniach): ≥ 0,6 N/mm2 (FP:A)

Proporcje mieszania: 3,25 - 4,0 l wody na 25 kg

Czas zużycia: ok. 2 h 
(zależnie od temperatury)

Grubość warstwy: 10 - 20 mm

Klasyfikacja wg PN- EN 998-1 GP-CS IV-W 0

WŁAŚCIWOŚCI

Uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska

• wytrzymałość na ściskanie 5 MPa

• grubość spoiny 10-15 mm

• mrozoodporna - do wewnątrz i na ze-
wnątrz

• wodoodporna

• uziarnienie do 2 mm

• do murowania ścian konstrukcyjnych, 
nośnych, osłonowych i działowych

• do murowania cegieł, bloczków, pustaków 
z ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, 
silikatów, gazobetonu, betonu i keramzy-

tobetonu

• do wykonywania tradycyjnych wypraw 
tynkarskich, wypełniania ubytków i szcze-
lin oraz wyrównywania podłoży
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weber ZM519

Uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska

• worek 25 kg, paleta 1050 kg



Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. • marka WEBER - biuro w Warszawie 
ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa • tel. 22 567 14 57 

infolinia 801 62 00 00 • kontakt.weber@saint-gobain.com • www.pl.weber 

Strona 2/2Aktualizacja: 08.09.2020 

weber ZM519

Uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska


