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„Tradycyjny” oznacza w budownictwie ma-
teria  sprawdzony i przetestowany przez ko-
lejne pokolenia budowniczych i u ytkow-
ników. Zaprawy murarskie i tynkarskie 
na spoiwie wapiennym istniej  w budow-
nictwie, od kilku tysi cy lat. Zmieniaj  si
mody. Zmieniaj  si  technologie. A wapno 
jak by o, tak i nadal jest u ywane, pomimo 
tego, e w mi dzyczasie w budownictwie 
dokona  si  ogromny skok technologiczny.
Uniwersalno  tynków cementowo-wapien-
nych to mo liwo  stosowania ich na ze-
wn trz, jak i wewn trz budynku, zarówno 
w pomieszczeniach suchych jak pokoje, sa-
lony, klatki schodowe, piwnice, gara e, jak 
i o du ej wilgotno ci, takich jak kuchnia, a-
zienka, pralnia. Uniwersalno  oznacza rów-
nie , e bez stosowania chemicznych rodków 
adhezyjnych poprawiaj cych przyczepno
tynków do pod o a, tynki cementowo-wapien-
ne daj  si  nak ada  zarówno na pod o ach 
betonowych, jak i z ceg y silikatowej, cera-
miki czerwonej, bloczków betonowych oraz 
bloczków betonu komórkowego. Dodatkowo 
oferuj  one wysok  odporno  na korozj  bio-
logiczn  (grzyby, algi, etc). Dlatego w takich 
obiektach, jak szpitale, obki, przedszkola, 
w pomieszczeniach dla alergików, gdzie wy-
magana jest du a odporno  materia ów na 
korozj  biologiczn , nie ma dla nich alter-
natywy. Odporno  tynków wapiennych na 
zasiedlenie przez mikroorganizmy zwi zana 
jest z tym, e wapno hydratyzowane nadaje 
tynkom odczyn zasadowy, który nie jest tole-
rowany przez wi kszo  grzybów domowych 
(Zdj cie 1). St d od wieków stosowano i nadal 
stosuje si  bielenie cian mleczkiem wapien-
nym (wapno rozrobione z wod ). Tradycyjne 
tynki wapienne i cementowo-wapienne uk a-
dane s  na cianach zewn trznych jak i we-
wn trznych w kilku warstwach. Ten sposób 
dekorowania cian istnia  zarówno w staro-
ytnej Grecji (nawet do 11 warstw), jak i sta-

ro ytnym Rzymie (7 warstw). W nieco zmo-
dyfikowanej formie przetrwa  on do dzi

(3 warstwy, zró nicowane pod k tem w a-
ciwo ci). 

Z punktu widzenia nak adu pracy oraz zu-
ycia materia ów wydawa  by si  mog o, 
e tynki cienkowarstwowe maj  zdecydo-

wan  przewag  nad wielowarstwowymi. 
Okazuje si  jednak, e w dawnych czasach 
istnia y ju  mo liwo ci techniczne pozwa-
laj ce wytwarza  tynki cienkowarstwowe. 
A jednak ta technologia nie sta a si  domi-
nuj c . Dlaczego? Otó , po pierwsze, grub
warstw  tynku trudniej jest uszkodzi  ni
cienk , po drugie w tynkach wielowarstwo-
wych zawarta jest my l techniczna, która 
równie  dzisiaj, z powodzeniem wykorzy-
stywana jest we wspó czesnych systemach 
renowacyjnych. Ka da z warstw w uk adzie 
trójwarstwowym pe ni specjaln  funkcj
(Tabela 1). Wytrzyma o  obrzutki powin-
na by  tak dobrana, aby jej wytrzyma o
nie przekracza a wytrzyma o ci pod o a. 
Dla materia ów bardziej porowatych, mniej 
wytrzyma ych nale y zwi ksza  ilo  wapna 
w obrzutce, a dla pod o y takich jak beton, 
ilo  wapna mo e by  mniejsza. W okresach 
letnich nale y zwi kszy  zawarto  wap-
na w zaprawie, gdy  posiada ono natural-
ne w a ciwo ci utrzymywania wody w za-
prawie. Utrzymanie urabialno ci zaprawy 
na odpowiednim poziomie gwarantuje uzy-
skanie optymalnej przyczepno ci tynku do 
pod o a. Do ka dej warstwy, zarówno tyn-
ków wewn trznych jak i zewn trznych zale-
cana jest inna granulacja piasku. Granulacja 
piasku odgrywa du  rol  w wielko ci two-
rz cych si  kapilar. Najwi ksze s  w war-
stwie tu  przy murze (obrzutka), a najmniej-
sze w warstwie zewn trznej (g ad ). Dzi ki 
temu, w tynkach wielowarstwowych wyko-
rzystuje si  zjawisko podci gania kapilarne-
go cieczy. To, co w tynkach jednowarstwo-
wych jest cech  niepo dan , w tynkach 
wielowarstwowych jest niezb dne do pra-
wid owego ich funkcjonowania. Dzi ki pod-
ci ganiu kapilarnemu tynki wielowarstwo-
we s  naturaln  pomp  ss c  odci gaj c
z murów wilgo .

Zwi kszanie ilo ci wapna w kolejnych war-
stwach przynosi dodatkowe korzy ci. Staj
si  one coraz bardziej przepuszczalne dla 
pary wodnej (Rys. 1). 
Ponadto wapno powoduje, e tynki s  spr -
yste, zdolne do odkszta ce . Pracuj c razem 

z pod o em nie trac  z nim kontaktu. Jest to 
szczególnie istotne, poniewa  zmieniaj ca si
wilgotno  oraz temperatura otoczenia po-
woduj  rozszerzanie i kurczenie si  murów. 
Trwa o  tynków cementowo-wapiennych 
i wapiennych szacuje si  na minimum 
50–80 lat, co wiadczy o ich d ugowieczno ci.
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Rysunek 1

Zdj cie nr 1

Nazwa Grubo Funkcja Sk ad obj to ciowy
cement:wapno:piasek

Orientacyjna rednia 
min. wytrzyma o

warstwy [MPa]

Obrzutka 5 mm Warstwa czepna i magazy-
nuj ca sole 1:1:6 > 5,0

Narzut 15 mm
Wyrównywanie pod o a,

bariera dla wnikania wody 
z zewn trz

1:2:9 ~ 2,7

G ad , szlichta 3-5 mm Dekoracja, atwe odparowa-
nie wody 1:3:10 ~ 1,0

Tabela 1. Przyk adowy sk ad oraz funkcje warstw tynku cementowo-wapiennego, wielowarstwowego dla elementów muro-
wych o wytrzyma o ci na ciskanie powy ej 10 MPa
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