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Sk onno  tynków gipsowych do za-
trzymywania szcz tkowej wilgoci 
i ich neutralny odczyn stanowi do-

skona e pod o e dla rozwoju mikroorgani-
zmów. Przy s abej wentylacji pomieszcze
tynki gipsowe, w przeciwie stwie do ce-
mentowych, bardzo atwo ulegaj  atakom 
ple ni i grzybów. Wapno, uwa ane od wie-
ków za rodek dezynfekuj cy, sanityzuj -
cy i antygrzybiczny, zabezpiecza pokryte 
tym tynkiem pomieszczenia przed ewen-
tualn  inwazj  mikrobiologiczn .

Jednocze nie produkt zachowuje wszyst-
kie zalety tynków gipsowych. Przede 
wszystkim ich prac  z atmosfer  pomiesz-
czenia. Gdy w pomieszczeniu jest du o wil-
goci – tynk j  poch ania, oddaj c nadmiar, 
gdy wilgotno  spada. Stwarza to komfor-
towe warunki dla przebywaj cych w takich
pomieszczeniach osób. Tynk zachowuj c
si  jako bufor wilgotno ci, ca y czas jest su-
chy, ciep y i przyjazny w dotyku.

Drug  niezwykle wa n  cech  nowe-
go tynku jest powstawanie podczas ob-
róbki („g bkowania”), bardzo du ej ilo ci 
doskona ej jako ci mleczka tynkarskie-
go. Umo liwia to, przy odrobinie wpra-
wy, wykonanie w ostatniej operacji bardzo 
g adkiej warstwy zewn trznej. Wi kszo
maszynowych tynków gipsowych po wy-
konaniu, ma pewn  szorstko . W celu zli-
kwidowania tego nieprzyjemnego efek-
tu nale y u y  dodatkowego produktu i na 
ca ej powierzchni po o y  warstw  g adzi. 
Przy zastosowaniu tynku AG T32 mo emy 
t  operacj mia o pomin .

Do wiadczeni tynkarze potrafi  wyko-
na  od razu podczas obróbki standardo-
wego tynku gipsowego niezwykle g adk
powierzchni  – albo dwukrotnie tynk „g b-
kuj c” i dwukrotnie go zag adzaj c, albo po-
przez „piórowanie” go na drugi dzie  (wy-
g adzanie na sucho, lub z bardzo niewielk
ilo ci  wody przy pomocy blachy nierdzew-

nej). Jednak powierzchnia taka, o g adko ci 
wr cz alabastru, jest potem bardzo trudna 
do pomalowania. Tynk AG T32 z wykonan
powierzchni  na „g adko”, jest bardzo do-
brym podk adem pod farby.

Zwi kszona zawarto  wapna sprawia, 
e tynk dodatkowo twardnieje, jako e

wapno ma w a ciwo ci wi ce. Tak wi c
z czasem jest coraz bardziej wytrzyma y
i odporny na zarysowania i uderzenia.

Technologia obróbki tynku gipsowo-
-wapiennego pozostaje taka sama jak 
wszystkich gipsowych tynków maszyno-
wych. Jednak, przy szczególnej staran-
no ci wykonawcy i z powodu mniejszej 
sk onno ci tynku do p yni cia po obra-
bianej powierzchni, mo na pomin  ope-
racj  zwan  „koszeniem” lub „piórowa-
niem” a na pewno j  znacznie upro ci .
Wystarczy „skosi ” obrabiane powierzch-
nie dwa razy, prowadz c narz dzie pod 
k tem prostym do obrabianej powierzch-
ni, lub bardzo starannie wykona  opera-
cj at  trapezow . Tynk AG T32 znacz-
nie wcze niej ni  tynki gipsowe, traci 
mo liwo  p yni cia po obrabianej p asz-
czy nie, powoduj c  fa dowanie si  po-

wierzchni, a tym samym umo liwia po-
mini cie jej dok adnego prostowania 
w trakcie operacji „koszenia”. Tynk jed-
nak jest ca y czas plastyczny w warstwie 
zewn trznej. Umo liwia to dalszy po-
st p prac i wykonanie ko cowych operacji 
zwi zanych z wyko czeniem powierzch-
ni tynku oraz pozwala zachowa  doskona-

 jako  jego p aszczyzny.
Reasumuj c tynk AG T32 – maszynowy 

tynk gipsowo-wapienny, zachowuje wszyst-
kie pozytywne cechy maszynowych tyn-
ków gipsowych, a dzi ki zwi kszonej za-
warto ci wapna niweluje cechy negatywne 
i u atwia jego obróbk .

Tynk gipsowy zapewniaj cy ochron  mikrobiologiczn . Ca kowita nowo  na rynku
Nowy produkt ALPOL AG 
T32 powsta y w laboratorium 
Grupy PIOTROWICE, dzi ki 
specjalnie opracowanej recepturze 
z podwy szon  zawarto ci
wapna, likwiduje najwi ksz  wad
tynków gipsowych – podatno  na 
korozj  mikrobiologiczn .
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