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Technologiczne problemy połączenia tynku 

cementowo-wapiennego z podłożem
Dr inż. Dominika Dębska, Politechnika Krakowska

1. Wprowadzenie

Tynki cementowo-wapienne są jednym z bardziej po-
pularnych materiałów wykończeniowych stosowanych 
na ściany wewnętrzne we wszystkich pomieszczeniach. 
Zaletą stosowania tego rozwiązania jest uzyskanie lek-
ko szorstkiego podłoża nadającego się do bezpośred-
niego malowania, tapetowania, czy jako podkład pod 
płytki ceramiczne. Przy starannym wykonaniu przez wy-
kwalifikowaną ekipę można też uzyskać fakturę o stop-
niu gładkości niewiele odbiegającym od popularnego 
tynku gipsowego lub gipsowo-wapiennego.
Poważną zaletą wyboru tego rozwiązania jest możli-
wość zastosowania w pomieszczeniach wilgotnych, ta-
kich jak kuchnie, łazienki, pralnie. Zastosowane spoiwo 
wapienne jest prawie nierozpuszczalne w wodzie innej 
niż miękka, co utrudnia procesy ługowania i odalkalizo-
wania podłoża. Dodatkowo, wysoko alkaliczny odczyn 
zaprawy na bardzo długi czas stwarza mało korzyst-
ne warunki do rozwoju grzybów i pleśni – najczęstszej 
przyczyny niszczenia ścian w pomieszczeniach miesz-
kalnych narażonych na okresową kondensację wilgo-
ci. Kolejną zaletą wyboru tego materiału do wykoń-
czenia ścian jest zwiększenie izolacyjności termicznej 
i akustycznej przegród przez zastosowanie perlitu jako 
wypełniacza.
Cechą, która jest uznawana za wadę, jest stosunkowo 
długi czas schnięcia, wynoszący do 4 tygodni. Jest on 
potrzebny do hydratacji (reakcja 1a) i zakończenia re-
akcji wiązania wapna wraz z odparowaniem nadmiaru 
wody (reakcja 1b).
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Wykonanie wykończenia tynkarskiego z tynku cemento-
wo-wapiennego wymaga odpowiedniego przygotowa-
nia podłoża oraz nałożenia dwóch warstw: obrzutki i na-
rzutu. Przygotowanie podłoża polega na sprawdzeniu 
jego nośności, braku śladów przemarzania, zapylenia, 
czy wykwitów solnych, a co najważniejsze hydrofobo-
wości. Zastosowanie odpowiedniego dla konkretnego 
podłoża primera – warstwy gruntującej powinno zapew-
nić ograniczenie nasiąkliwości do 3%.
Współcześnie nie ma konieczności samodzielnego 
przygotowania mieszanki cementu, wapna palonego 

i kruszywa drobnego, innych do wykonania obu warstw 
technologicznych i dodatkowo trzeciej warstwy, tzw. gła-
dzi. Gotowe mieszanki firmowe są tak skomponowane, 
aby były kompatybilne z primerami i nadawały się do na-
noszenia agregatami tynkarskimi, co powinno umożli-
wić otrzymanie pokrycia o wysokiej jakości. Przeciętna 
grubość tak wykonanego pokrycia firmowym tynkiem 
cementowo-wapiennym winna wynosić 10–20 mm.

2. Przyczepność międzywarstwowa 
– rola warstwy gruntującej

Trwałość połączenia w układach wielowarstwowych 
jest warunkowana występowaniem sił adhezji. Kompa-
tybilność materiałów jest na ogół wspomagana przez 
zastosowanie systemowego środka gruntującego za-
leżnego zarówno od rodzaju podłoża, jak i nanoszo-
nej warstwy.
W technikach tynkarskich środki gruntujące mają na ogół 
do spełnienia dwa zadania:

wyrównanie chłonności podłoża – dla podłoży typu ga-• 
zobeton, silikaty, czy w mniejszym stopniu ceramika,
zwiększenie przyczepności nanoszonej warstwy • 
do podłoża.

Środki z pierwszej grupy występują najczęściej w po-
staci wodorozcieńczalnych koncentratów organicznych 
do bezpośredniego przygotowania w miejscu zastoso-
wania. Po aplikacji na chłonnym podłożu tworzą cienką 
powłokę, która nie zapewnia całkowitej hydrofobowości 
podłoża, ale jest na tyle szczelna i odporna na działa-
nie wody, że umożliwia kontrolowaną wymianę wilgoci, 
a przez to prawidłową współpracę chłonnego podłoża 
z nanoszonym tynkiem cementowo-wapiennym.
Środki z drugiej grupy, czyli zwiększające przyczepność 
międzywarstwową są stosowane niezależnie od pre-
paratów wyrównujących chłonność podłoża. Zwykle 
są to dyspersje żywic syntetycznych zawierające ziar-
na wypełniacza mineralnego (np. piasku kwarcowego) 
oraz inne dodatki. Najczęściej stosuje się je samodziel-
nie na niechłonnych, gładkich podłożach z betonu la-
nego. Obecność wypełniacza kwarcowego zwiększa 
szorstkość podłoża, a tym samym ułatwia zakotwienie 
tynku w podłożu.
Jak wspomniano wcześniej, preparaty gruntujące wy-
konane są na bazie żywic syntetycznych. Przygotowa-
nie i bezpośrednie stosowanie tych materiałów wymaga 
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przestrzegania reżimów technologicznych, takich jak: 
odpowiednie proporcje składników i sposób ich mie-
szania (stosowanie mieszadeł wolnoobrotowych), czy 
temperatura stosowania określana na ogół w zakresie 
+5°C do +30°C.

3. Uszkodzenia obserwowane w nowo 
wznoszonym obiekcie

W nowo wznoszonym obiekcie mieszkalno-użytkowym 
zlokalizowanym w Krakowie zdecydowano się na wykoń-
czenie ścian w dwóch technologiach. W pomieszcze-
niach narażonych na kondensację wilgoci zastosowa-
no tynki cementowo-wapienne, zaś w pomieszczeniach 
„suchych” zastosowano cienkowarstwowe tynki gip-
sowo-wapienne. Roboty tynkarskie były wykonywane 
w sezonie letnim (lipiec/sierpień) 2015 r.
Ponieważ uszkodzenia tynku gipsowego nie są przed-
miotem tego artykułu, będą pominięte w dalszej jego 
części.
Podłoże wykonane z bloczków keramzytowych oraz 
w technologii betonu lanego zostało zagruntowane pre-
paratami wchodzącymi w skład rozwiązania systemo-
wego. Warstwa tynku była nanoszona i pielęgnowana 
zgodnie z zaleceniami producenta.
W ciągu pierwszych dni po nałożeniu tynku cemento-
wo-wapiennego zauważono pojawienie się wyraźnej 
siatki spękań charakterystycznych dla naprężeń skur-
czowych od wysychania. Po miesięcznym okresie doj-
rzewania tynku przeprowadzono próbę wytrzymałości 
na odrywanie i zanotowano brak przyczepności mię-
dzy tynkiem i podłożem z betonu lanego. Kontrolnie 
przeprowadzono podobną próbę w miejscach, w któ-
rych nie występowała wyraźna siatka spękań. Wytrzy-
małość na odrywanie (test pull out) była w tych obsza-
rach większa niż 0,1 MPa. Podłożem w tym przypadku 
były bloczki keramzytowe.
Struktura i tekstura zapraw tynkarskich obserwowa-
na przy niewielkim powiększeniu może dostarczyć in-
formacji o prawidłowości procesów technologicznych 
dotyczących mieszania i wiązania materiału. Do oceny 
w mikroskopie optycznym wybrano losowo kilka pró-
bek. Pochodziły one zarówno z obszarów wykazują-
cych dobrą przyczepność, jak i miejsc nie wykazujących 
przyczepności międzyfazowej. Wyniki obserwacji, przy 
10- i 25-krotnym powiększeniu przedstawiono na rysun-
kach 1–3. W przypadku zaprawy cementowo-wapien-
nej, ze względu na znaczącą ilość wapna, po prawidło-
wym procesie hydratacji i krystalizacji powinno się dać 
zaobserwować równomiernie rozłożone ziarna piasku 
oblepione „mleczkiem wapiennym”. Przy odpowiednio 
dobranej proporcji suchej mieszanki i wody, właściwie 
przygotowanym i zagruntowanym podłożu oraz zale-
canych warunkach pielęgnacji świeżego tynku, obser-
wowana zawartość dużych porów w matrycy spoiwo-
wej i ziaren piasku słabo otoczonych spoiwem powinna 
być znikoma. Na rysunkach 1 i 2 strzałkami zaznaczono 

miejsca występowania porów, których wygląd sugeru-
je mocne zaburzenia w procesie hydratacji i krystaliza-
cji przedmiotowego tynku spowodowane niekontrolo-
waną migracją i wymianą wilgoci odpowiednio między 
podłożem betonowym i nanoszonym tynkiem (a) oraz 
między świeżym tynkiem i otoczeniem (b). Porównując 
powyższe obrazy z widocznymi na rysunku 3 można za-
uważyć wyraźną różnicę w prawidłowej strukturze tyn-
ku wykazującego przyczepność do niechłonnego pod-
łoża, a przede wszystkich brak obecności widocznych 
porów i równomierne otoczenie ziaren piasku przez zhy-
dratyzowane spoiwo.
W laboratorium kontrolnie sprawdzono grubość pobra-
nej próbki tynku oraz oznaczono rodzaj spoiwa w reakcji 
charakterystycznej w kwasem HCl. W wyniku przepro-
wadzonej reakcji potwierdzono, że w każdym przypadku 
spoiwo zaprawy było cementowo-wapienne. Grubość 
tynku w zmierzonych próbkach wahała się między 18 
a 40 mm. Przy czym, przy większej oznaczanej grubości 
można było zaobserwować kolejne „etapy” tynkowania 
– wyraźny błąd wykonawczy. Należy zauważyć, że zale-
cana przez producenta systemu grubość całego pokry-
cia tynkarskiego powinna wynosić 10–20 mm.

Rys. 1. Nieprawidłowa porowata struktura tynku cemento-

wo-wapiennego. Próbka 1 a) widok od strony podłoża beto-

nowego, b) widok od strony zacieranej. Powiększenie 25×

Rys. 2. Nieprawidłowa porowata struktura tynku cemento-

wo-wapiennego. Próbka 2 a) widok od strony podłoża beto-

nowego, b) widok od strony zacieranej. Powiększenie 10×

Rys. 3. Prawidłowo ukształtowana struktura tynku cemen-

towo-wapiennego. Próbka 3 a) wewnętrzna struktura zapra-

wy, b) widok od strony zacieranej. Powiększenie 25×

a)

a)

a)

b)

b)

b)
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4. Podsumowanie

Trwałość połączenia podłoża z każdą warstwą nakła-
daną na niego jest wynikiem zaistnienia odpowiednich 
sił adhezji odpowiadających za przyczepność mię-
dzywarstwową. Adhezja ta jest wynikiem początkowo 
mechanicznego, a później chemicznego zaczepie-
nia/zakotwienia warstwy nakładanej do podłoża. O jej 
wartości decydują więc dwie składowe: przyczepność 
mechaniczna i przyczepność chemiczna. Przyczep-
ność mechaniczna wynika z fizycznego zaczepienia, 
zakotwiczenia warstwy nanoszonej do podłoża. Uzy-
skuje się w czasie nanoszenia tynku za pomocą od-
powiedniego agregatu tynkarskiego na odpowiednio 
przygotowane podłoże, czyli szorstkie, niepylące, po-
zbawione różnego rodzaju luźno związanych cząstek 
i zanieczyszczeń np. z gliny, wolne od wykwitów, no-
śne. Przyczepność chemiczna jest pochodną nowo po-
wstałych wiązań chemicznych, początkowo słabszych 
międzycząsteczkowych sił van der Waalsa, a później 
wiązań jonowych. Jest ona wynikiem kompatybilno-
ści łączonych materiałów. Wymaga odpowiedniego 
mechanicznego przygotowania podłoża, a często też 
zastosowania warstw sczepnych (np. gruntu, obrzut-
ki) odpowiednich dla podłoża i materiałów nakłada-
nych. Dodatkowo w przypadku podłoża betonowe-
go konieczne jest usunięcie pozostałości po olejach 
i tłuszczach z szalunku.
Warunki, jakie powinny być spełnione, aby zaistniało 
odpowiednie połączenie są sprecyzowane przez pro-
ducentów gotowych mieszanek. W opisywanym przy-
padku wątpliwości budziła temperatura zewnętrzna, 
w jakiej wykonywane były poszczególne etapy tyn-
kowania. Producent zestawu zalecał, aby temperatu-
ra przy stosowania gruntu zawierała się w przedziale 
+5°C do +30°C. Dotrzymanie tego warunku jest ko-
nieczne do zapewnienia możliwości wytworzenia pra-
widłowej struktury sieciowej przez główny składnik, 
czyli żywicę organiczną. Jak pokazano na rysunku 4, 
temperatura mierzona w zacienionym miejscu niejed-
nokrotnie przewyższała zalecaną.

Wadliwe sieciowanie żywicy organicznej w takich wa-
runkach temperatury okazało się głównym czynnikiem 

odpowiedzialnym za brak hydrofobowości podłoża 
i niekontrolowane odprowadzanie wilgoci z zaprawy 
w kierunku podłoża. A zatem w początkowym okresie 
hydratacja nie mogła w pełni zachodzić. Dodatkowo 
wysoka temperatura zewnętrzna i towarzyszący jej cie-
pły wiatr działały jak bardzo sprawne dmuchawy osu-
szające, których zastosowanie jest mocno niezalecane 
przez producenta tynków. W wyniku tego oddziaływa-
nia część wody niezbędna do hydratacji tynku mogła 
odparować z powierzchni tynku.
Pozostałe niezhydratyzowane ziarna wapna wcho-
dziły w reakcję z wodą dostarczaną w okresie pie-
lęgnacji powierzchni (2 dni po wykonaniu zaprawy). 
W takich warunkach, w obecności wilgoci oddawanej 
przez porowate podłoże, jak i dostarczanej w proce-
sach pielęgnacji zachodziła opóźniona przemiana CaO 
w Ca (OH) 2 i z czasem w CaCO3. Reakcji tej towarzy-
szy około 2–2,5-krotny wzrost objętości produktów 
i w konsekwencji powstanie naprężeń przewyższają-
cych powstałe już słabe siły adhezji międzywarstwo-
wej, a w konsekwencji odspajanie się świeżego tyn-
ku od podłoża.
Podsumowując należy zauważyć, że stosowanie no-
woczesnych materiałów wykończeniowych wymaga 
bezwzględnego stosowania wszelkich warunków wy-
konania zalecanych przez producenta danego sys-
temu.
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Rys. 4.  Wykres średniej, maksymalnej i minimalnej dobowej temperatury w lipcu i sierpniu 2015 w Krakowie  
(dane http://www.accuweather.com/pl/pl/krakow/274455/month/)

Wykres temperatury lipiec 2015 Wykres temperatury sierpień 2015


