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Przykładamy wielką wagę do tego, aby oferowane przez nas rozwiązania były w pełni 
kompatybilne ze sobą. Jednym z kluczowych elementów rodziny produktów Ytong, Silka 
i Multipor są systemowe zaprawy murarskie, klejowe i tynkarskie. 

Postaw na kompleksową 
budowę Ytong, Silka, Multipor

bloki Silka zaprawa Silka solidny dom

+ =

płyty Multipor zaprawa Multipor bezpieczne ocieplenie

+ =

+ =
bloczki Ytong zaprawa Ytong najcieplejszy dom
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Zaprawy 
murarskie 

Ytong
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Ściany z betonu komórkowego to najpopularniejsza technologia murowa 
w budownictwie jednorodzinnym w Polsce. Muszą one jednak spełniać szereg wymagań 
technicznych, jak i oczekiwań inwestorów. Dla uzyskania najwyższej jakości ścian 
kluczowe są nie tylko bloczki, ale i systemowe zaprawy murarskie Ytong.

Dlaczego warto murować
z użyciem systemowych zapraw Ytong?

Wysoka izolacyjność 
termiczna

Ciepła ściana
Ściany zewnętrzne z bloczków 
Ytong charakteryzują się 
najwyższą izolacyjnością 
termiczną wśród materiałów 
murowych dostępnych 
na rynku. Warunkiem uzyskania 
jednolicie „ciepłego” muru jest 
zastosowanie odpowiedniej 
zaprawy murarskiej. Zaprawy 
Ytong pozwalają na wykonanie 
spoin o minimalnej grubości, 
nawet poniżej 1 mm, zapewniając 
przy tym odpowiednie parametry 
nośności. Tak mały udział spoin 
w powierzchni murów sprawia, 
że ściana jest jednorodna i nie 
występują w niej liniowe mostki 
termiczne.

Odporność na korozję 
siarczanową

Trwała ściana
W wielu przypadkach 
od wykonania murów 
do rozpoczęcia użytkowania 
budynku upływa wiele miesięcy, 
podczas których budynek 
pozostaje nieogrzewany. W takich 
warunkach mury pozostają 
narażone na oddziaływanie 
wilgoci i niskiej temperatury. 
Czynniki te nie mają 
wpływu na trwałość betonu 
komórkowego. Mogą jednak 
negatywnie wpływać na trwałość 
zapraw.

W spoinach wykonanych z zapraw 
na bazie niskiej jakości cementu 
może dochodzić do tzw. korozji 
siarczanowej. Zjawisko to polega 
na wytrącaniu się minerałów, 
które powodują pęcznienie spoin 
już po ich związaniu. W efekcie 
mogą powstawać poziome 
zarysowania tynków oraz muru. 
Takie problemy nie występują, 
jeśli użyje się systemowej 
zaprawy Ytong – jest ona odporna 
na korozję siarczanową. 

Wysoka jakość 
zaprawy

Estetyczny mur
Białe bloczki Ytong najlepiej 
komponują się z białymi 
spoinami. Zaprawy murarskie 
Ytong produkowane są na bazie 
białego cementu najwyższej 
jakości oraz czystego piasku 
kwarcowego. Dzięki temu mury 
uzyskują estetyczny i jednorodny 
wygląd, a kolor spoin pozostaje 
ukryty pod warstwą tynku.
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Wytrzymała i wydajna zaprawa 
do murowania w technologii Ytong

System Ytong / Zaprawy 

Zaprawa Ytong FIX N110

Zaprawa Ytong FIX N110 jest zaprawą przeznaczoną 
do murowania ścian z  betonu komórkowego Ytong. 
Sprawdzona pod kątem kompatybilności z bloczkami 
Ytong, zapewnia odpowiednią trwałość i wysoką 
izolacyjność termiczną ścian.

T-M5
EN 998-2

Do cienkich spoin Biały kolor Zgodność 
z EN 998-2

Właściwości zaprawy Ytong FIX N110

Uziarnienie 0–1,2 mm

Zakres temperaturowy prac od +5°C do +25°C

Czas urabialności od 
momentu zmieszania z wodą

3 h

Zużycie wody ok. 6 l/worek

Zużycie

 –  bez wypełniania spoin 
pionowych

13,3 kg/m³

 –  z wypełnieniem spoin 
pionowych

17,7 kg/m³

Informacje logistyczne Ytong FIX N110

Opakowanie worek 25 kg

Czas przechowywania 12 miesięcy

Właściwości spoiny Ytong FIX N110

Wytrzymałość na ściskanie M5 – 5 N/mm²

Początkowa wytrzymałość 
na ścinanie

0,30 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry

≤ 0,47 W/(mK) (P = 50%)
≤ 0,54 W/(mK) (P = 90%)

Opór dyfuzyjny 5/20

Reakcja na ogień klasa A1
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Wytrzymała i wydajna zaprawa 
do murowania w technologii Ytong

System Ytong / Zaprawy 

Zaprawa Ytong FIX N110

Zaprawa Ytong FIX N110 jest zaprawą przeznaczoną 
do murowania ścian z  betonu komórkowego Ytong. 
Sprawdzona pod kątem kompatybilności z bloczkami 
Ytong, zapewnia odpowiednią trwałość i wysoką 
izolacyjność termiczną ścian.

T-M5
EN 998-2

Do cienkich spoin Biały kolor Zgodność 
z EN 998-2

Właściwości zaprawy Ytong FIX N110

Uziarnienie 0–1,2 mm

Zakres temperaturowy prac od +5°C do +25°C

Czas urabialności od 
momentu zmieszania z wodą

3 h

Zużycie wody ok. 6 l/worek

Zużycie

 –  bez wypełniania spoin 
pionowych

13,3 kg/m³

 –  z wypełnieniem spoin 
pionowych

17,7 kg/m³

Informacje logistyczne Ytong FIX N110

Opakowanie worek 25 kg

Czas przechowywania 12 miesięcy

Właściwości spoiny Ytong FIX N110

Wytrzymałość na ściskanie M5 – 5 N/mm²

Początkowa wytrzymałość 
na ścinanie

0,30 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry

≤ 0,47 W/(mK) (P = 50%)
≤ 0,54 W/(mK) (P = 90%)

Opór dyfuzyjny 5/20

Reakcja na ogień klasa A1

Ytong jest zastrzeżonym znakiem handlowym Grupy Xella.
Copyright © by Xella Polska sp. z o.o.
Warszawa 2021

Xella Polska sp. z o.o.
 801 122 227

 www.ytong-silka.pl

Opis produktu
Zaprawa murarska do cienkich spoin Ytong FIX N110 
jest fabrycznie przygotowaną mieszanką gotową 
do użycia po dodaniu wody. Wyprodukowana na bazie 
wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych 
cementów i dodatków.

Właściwości
  bardzo dobra przyczepność do podłoża
  optymalna wytrzymałość w murach z betonu 

komórkowego
  wysoka wydajność
  odporna na korozję siarczanową
  ekologiczna, przyjazna dla środowiska
  paroprzepuszczalna

Przeznaczenie
Zaprawę murarską Ytong FIX N110 stosuje się jako 
cienkowarstwową zaprawę do murowania bloczków 
z betonu komórkowego.

min. 0,5 mm

maks. 3 mm

Zaprawa służy do wykonywania spoin 
wspornych (poziomych) oraz czołowych 
(pionowych) o grubości od 0,5 mm 
do 3 mm.

Nadzór
Zaprawa Ytong FIX N110 poddawana jest na bieżąco 
zakładowej kontroli produkcji zgodnie z obowiązującymi 
Polskimi Normami.

Produkt znajduje się pod nadzorem działu badań i rozwoju 
Xella Technologie und Forschung z siedzibą w Niemczech. 
Przed dopuszczeniem do stosowania produkt został 
poddany dodatkowym badaniom kompatybilności 
z wyrobami Ytong.

Przechowywanie

maks. 12 mies.

 Czas przechowywania wynosi 
maksymalnie 12 miesięcy. Należy upewnić 
się, że  opakowanie nie jest  uszkodzone , 
a materiał jest przechowywany na palecie 
w suchym miejscu. Należy unikać 
ekstremalnych warunków pogodowych. 
Oznaczenie daty produkcji – patrz nadruk 
na opakowaniu.

Podłoże
Przed nałożeniem zaprawy bloczki należy oczyścić 
z luźnych części i zabrudzeń. Bloczki nie mogą być mokre 
ani zmrożone. Zaleca się przeszlifowanie powierzchni 
wspornej wymurowanej warstwy bloczków w celu 
wyrównania. Kurz i pył należy zmieść szczotką.

Stosowanie zaprawy

maks. 25°C
min. 5°C

 Materiał nadaje się do użytku 
zewnętrznego i wewnętrznego. W trakcie 
stosowania należy uważać, aby 
temperatura nie spadła poniżej +5°C 
oraz nie przekroczyła +25°C. Zakres 
temperatur musi być utrzymywany 
podczas  przygotowywania zaprawy, 
na powierzchni podłoża i podczas całego 
procesu wiązania.

3 h
 Wymieszaną zaprawę należy zużyć 
w ciągu ok. 3 godzin. Co pewien czas 
wymieszać zaprawę bez dodawania wody. 
Chronić pojemnik z zaprawą przed silnym 
nasłonecznieniem. Czas pracy może ulec 
skróceniu w zależności od pogody i ilości 
wody. Dodawanie wody po pierwszym 
wymieszaniu jest niedozwolone.

6–6,5 l

+ 25
kg

 Wymieszać określoną ilość materiału 
(25 kg) z podaną ilością wody (6–6,5 litra), 
aby otrzymać produkt gotowy do użycia.
Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym.

5 
min

Zawartość worka wymieszać z podaną 
ilością wody w zadanym czasie, aż 
do uzyskania gładkiej konsystencji bez 
grudek. Po odczekaniu około 5 minut 
ponownie dokładnie wymieszać zaprawę 
i przystąpić do pracy zgodnie 
z zaleceniami.

Zaprawę nakładać na bloczki za pomocą 
specjalnej kielni lub dozownika, 
dopasowanych do szerokości muru. 
Nanosząc zaprawę, należy zwracać uwagę 
na jej równomierne rozłożenie.

Uwaga:
•  Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne 

wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które 
jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. 
W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób.

•  Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie 
deklarowanej klasy, co nie wpływa na właściwości użytkowe i obróbkę.

Karta techniczna

Zaprawa Ytong FIX N110
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 Zaprawa murarska do stosowania 
w warunkach zimowych

System Ytong / Zaprawy 

Zaprawa  Ytong-Silka FIX X101

Zaprawa  Ytong-Silka FIX X101  przeznaczona jest 
do murowania ścian z bloczków Ytong i bloków Silka 
w warunkach lekkiej zimy. Jej składniki zapewniają 
odporność na ujemną temperaturę, nawet -6°C.

T-M10
EN 998-2

Do cienkich spoin Biały kolor Zgodność 
z EN 998-2

Właściwości zaprawy  Ytong-Silka FIX X101

Uziarnienie 0–1,2 mm

Zakres temperaturowy prac od  -6°C do +25°C

Czas urabialności od 
momentu zmieszania z wodą

 1,5 h

Zużycie wody
woda: 5,7 l/worek
denatural: 0,6 l/worek

Zużycie

 –  bez wypełniania spoin 
pionowych

13,3 kg/m³

 –  z wypełnieniem spoin 
pionowych

17,7 kg/m³

Informacje logistyczne  Ytong-Silka FIX X101

Opakowanie worek 25 kg

Czas przechowywania 12 miesięcy

Właściwości spoiny  Ytong-Silka FIX X101

Wytrzymałość na ściskanie  M10 – 10 N/mm²

Początkowa wytrzymałość 
na ścinanie

0,30 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry

≤  0,49 W/(mK) (P = 50%)
≤  0,53 W/(mK) (P = 90%)

Opór dyfuzyjny 5/20

Reakcja na ogień klasa A1
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 Zaprawa murarska do stosowania 
w warunkach zimowych

System Ytong / Zaprawy 

Zaprawa  Ytong-Silka FIX X101

Zaprawa  Ytong-Silka FIX X101  przeznaczona jest 
do murowania ścian z bloczków Ytong i bloków Silka 
w warunkach lekkiej zimy. Jej składniki zapewniają 
odporność na ujemną temperaturę, nawet -6°C.

T-M10
EN 998-2

Do cienkich spoin Biały kolor Zgodność 
z EN 998-2

Właściwości zaprawy  Ytong-Silka FIX X101

Uziarnienie 0–1,2 mm

Zakres temperaturowy prac od  -6°C do +25°C

Czas urabialności od 
momentu zmieszania z wodą

 1,5 h

Zużycie wody
woda: 5,7 l/worek
denatural: 0,6 l/worek

Zużycie

 –  bez wypełniania spoin 
pionowych

13,3 kg/m³

 –  z wypełnieniem spoin 
pionowych

17,7 kg/m³

Informacje logistyczne  Ytong-Silka FIX X101

Opakowanie worek 25 kg

Czas przechowywania 12 miesięcy

Właściwości spoiny  Ytong-Silka FIX X101

Wytrzymałość na ściskanie  M10 – 10 N/mm²

Początkowa wytrzymałość 
na ścinanie

0,30 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry

≤  0,49 W/(mK) (P = 50%)
≤  0,53 W/(mK) (P = 90%)

Opór dyfuzyjny 5/20

Reakcja na ogień klasa A1

Ytong i Silka są zastrzeżonymi znakami handlowymi Grupy Xella.
Copyright © by Xella Polska sp. z o.o.
Warszawa 2021

Xella Polska sp. z o.o.
 801 122 227

 www.ytong-silka.pl

Opis produktu
Zaprawa murarska do cienkich spoin  Ytong-Silka 
FIX X101 jest fabrycznie przygotowaną mieszanką gotową 
do użycia po dodaniu wody. Wyprodukowana na bazie 
wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych 
cementów i dodatków.

Właściwości
  bardzo dobra przyczepność do podłoża
   odporna na ujemną temperaturę podczas prac 

i w trakcie wiązania
  wysoka wydajność
  odporna na korozję siarczanową
  ekologiczna, przyjazna dla środowiska
  paroprzepuszczalna

Przeznaczenie
Zaprawę murarską  Ytong-Silka FIX X101 stosuje się 
jako cienkowarstwową zaprawę do murowania bloczków 
z betonu komórkowego.

min. 0,5 mm

maks. 3 mm

Zaprawa służy do wykonywania spoin 
wspornych (poziomych) oraz czołowych 
(pionowych) o grubości od 0,5 mm 
do 3 mm.

Nadzór
Zaprawa  Ytong-Silka FIX X101 poddawana jest na bieżąco 
zakładowej kontroli produkcji zgodnie z obowiązującymi 
Polskimi Normami.

Produkt znajduje się pod nadzorem działu badań i rozwoju 
Xella Technologie und Forschung z siedzibą w Niemczech. 
Przed dopuszczeniem do stosowania produkt został 
poddany dodatkowym badaniom kompatybilności 
z wyrobami Ytong.

Przechowywanie

maks. 12 mies.

 Czas przechowywania wynosi 
maksymalnie 12 miesięcy. Należy upewnić 
się, że  opakowanie nie jest  uszkodzone , 
a materiał jest przechowywany na palecie 
w suchym miejscu. Należy unikać 
ekstremalnych warunków pogodowych. 
Oznaczenie daty produkcji – patrz nadruk 
na opakowaniu.

Podłoże
Przed nałożeniem zaprawy bloczki należy oczyścić  
z luźnych części i zabrudzeń. Bloczki nie mogą być mokre 
ani zmrożone. Zaleca się przeszlifowanie powierzchni 
wspornej wymurowanej warstwy bloczków w celu 
wyrównania. Kurz i pył należy zmieść szczotką.

Stosowanie zaprawy

maks. 25°C
min. -6°C

 Materiał nadaje się do użytku 
zewnętrznego i wewnętrznego. W trakcie 
stosowania należy uważać, aby 
temperatura nie spadła poniżej  -6°C 
oraz nie przekroczyła +25°C.  W trakcie 
procesu wiązania (min. 12 h od nałożenia 
zaprawy) temperatura powietrza nie 
powinna spaść poniżej 12°C.

1,5 h
 Wymieszaną zaprawę należy zużyć 
w ciągu ok.  1,5 godziny. Co pewien czas 
wymieszać zaprawę bez dodawania wody. 
Chronić pojemnik z zaprawą przed silnym 
nasłonecznieniem. Czas pracy może ulec 
skróceniu w zależności od pogody i ilości 
wody. Dodawanie wody po pierwszym 
wymieszaniu jest niedozwolone.

6,3 l

+ 25
kg

 Wymieszać określoną ilość materiału 
(25 kg) z podaną ilością  płynu (w tym 5,7 l 
wody i 0,6 l denaturalu), aby otrzymać 
produkt gotowy do użycia.
Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym.

5 
min

Zawartość worka wymieszać z podaną 
ilością wody w zadanym czasie, aż 
do uzyskania gładkiej konsystencji bez 
grudek. Po odczekaniu około 5 minut 
ponownie dokładnie wymieszać zaprawę 
i przystąpić do pracy zgodnie 
z zaleceniami.

Zaprawę nakładać na bloczki za pomocą 
specjalnej kielni lub dozownika, 
dopasowanych do szerokości muru. 
Nanosząc zaprawę, należy zwracać uwagę 
na jej równomierne rozłożenie.

Uwaga:
•  Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne 

wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które 
jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. 
W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób.

•  Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie 
deklarowanej klasy, co nie wpływa na właściwości użytkowe i obróbkę.

Karta techniczna

Zaprawa  Ytong-Silka FIX X101
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Elastyczna zaprawa 
do montażu płyt Ytong Panel

System Ytong / Zaprawy 

Zaprawa Ytong FIX P

Szybki montaż ścian za pomocą Ytong Panel 
i Ytong Panel SWE wymaga zastosowania specjalnej 
zaprawy. Ytong FIX P to idealne uzupełnienie 
tych systemów.

T-M10
EN 998-2

Do cienkich spoin Biały kolor Zgodność 
z EN 998-2

Właściwości zaprawy Ytong FIX P

Uziarnienie 0–1,2 mm

Zakres temperaturowy prac od +3°C do +25°C

Czas urabialności od 
momentu zmieszania z wodą

4 h

Zużycie wody ok. 5,5 l/worek

Zużycie ok. 8,4 kg/m³ 1)

Informacje logistyczne Ytong FIX P

Opakowanie worek 25 kg

Czas przechowywania 12 miesięcy

Właściwości spoiny Ytong FIX P

Wytrzymałość na ściskanie M10 – 10 N/mm²

Początkowa wytrzymałość 
na ścinanie

0,30 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry

≤ 0,49 W/(mK) (P = 50%)
≤ 0,53 W/(mK) (P = 90%)

Opór dyfuzyjny 5/20

Reakcja na ogień klasa A1

1)  Wartość referencyjna przy montażu płyt o szerokości 598 mm, wysokości 
2700 mm. Rzeczywiste zużycie zaprawy zależeć będzie od faktycznych 
wymiarów płyt.
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Elastyczna zaprawa 
do montażu płyt Ytong Panel

System Ytong / Zaprawy 

Zaprawa Ytong FIX P

Szybki montaż ścian za pomocą Ytong Panel 
i Ytong Panel SWE wymaga zastosowania specjalnej 
zaprawy. Ytong FIX P to idealne uzupełnienie 
tych systemów.

T-M10
EN 998-2

Do cienkich spoin Biały kolor Zgodność 
z EN 998-2

Właściwości zaprawy Ytong FIX P

Uziarnienie 0–1,2 mm

Zakres temperaturowy prac od +3°C do +25°C

Czas urabialności od 
momentu zmieszania z wodą

4 h

Zużycie wody ok. 5,5 l/worek

Zużycie ok. 8,4 kg/m³ 1)

Informacje logistyczne Ytong FIX P

Opakowanie worek 25 kg

Czas przechowywania 12 miesięcy

Właściwości spoiny Ytong FIX P

Wytrzymałość na ściskanie M10 – 10 N/mm²

Początkowa wytrzymałość 
na ścinanie

0,30 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry

≤ 0,49 W/(mK) (P = 50%)
≤ 0,53 W/(mK) (P = 90%)

Opór dyfuzyjny 5/20

Reakcja na ogień klasa A1

1)  Wartość referencyjna przy montażu płyt o szerokości 598 mm, wysokości 
2700 mm. Rzeczywiste zużycie zaprawy zależeć będzie od faktycznych 
wymiarów płyt.

Ytong jest zastrzeżonym znakiem handlowym Grupy Xella.
Copyright © by Xella Polska sp. z o.o.
Warszawa 2021

Xella Polska sp. z o.o.
 801 122 227

 www.ytong-silka.pl

Opis produktu
Zaprawa Ytong FIX P jest fabrycznie przygotowaną 
mieszanką gotową do użycia po dodaniu wody. 
Wyprodukowana na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, 
wysokojakościowych cementów i dodatków.

Właściwości
  bardzo dobra przyczepność do podłoża
  optymalna wytrzymałość w ścianach z elementów 

wielkoformatowych z betonu komórkowego
  wysoka elastyczność
  odporna na korozję siarczanową
  ekologiczna, przyjazna dla środowiska
  paroprzepuszczalna

Przeznaczenie
Zaprawę Ytong FIX P stosuje się jako cienkowarstwową 
zaprawę do montażu elementów ściennych (płyt) z betonu 
komórkowego.

min. 2 mm

maks. 5 mm

Zaprawa służy do wykonywania spoin 
wspornych (poziomych) oraz czołowych 
(pionowych) o grubości od 2 mm 
do 5 mm.

Nadzór
Zaprawa Ytong FIX P poddawana jest na bieżąco zakładowej 
kontroli produkcji zgodnie z obowiązującymi Europejskimi 
Normami.

Produkt znajduje się pod nadzorem działu badań i rozwoju 
Xella Technologie und Forschung z siedzibą w Niemczech. 
Przed dopuszczeniem do stosowania produkt został 
poddany dodatkowym badaniom kompatybilności 
z wyrobami Ytong.

Przechowywanie

maks. 12 mies.

 Czas przechowywania wynosi 
maksymalnie 12 miesięcy. Należy upewnić 
się, że  opakowanie nie jest  uszkodzone , 
a materiał jest przechowywany na palecie 
w suchym miejscu. Należy unikać 
ekstremalnych warunków pogodowych. 
Oznaczenie daty produkcji – patrz nadruk 
na opakowaniu.

Podłoże
Przed nałożeniem zaprawy powierzchnię należy oczyścić  
z luźnych części i zabrudzeń. Elementy nie mogą być mokre 
ani zmrożone. Kurz i pył należy zmieść szczotką.

Stosowanie zaprawy

maks. 25°C
min. -3°C

 Materiał nadaje się do użytku 
zewnętrznego i wewnętrznego. W trakcie 
stosowania należy uważać, aby 
temperatura nie spadła poniżej -3°C 
oraz nie przekroczyła +25°C. Zakres 
temperatur musi być utrzymywany 
podczas  przygotowywania zaprawy, 
na powierzchni podłoża i podczas całego 
procesu wiązania.

4 h
 Wymieszaną zaprawę należy zużyć 
w ciągu ok. 4 godzin. Co pewien czas 
wymieszać zaprawę bez dodawania wody. 
Chronić pojemnik z zaprawą przed silnym 
nasłonecznieniem. Czas pracy może ulec 
skróceniu w zależności od pogody i ilości 
wody. Dodawanie wody po pierwszym 
wymieszaniu jest niedozwolone.

5,5 l

+ 25
kg

 Wymieszać określoną ilość materiału 
(25 kg) z podaną ilością wody (5,5 litra), 
aby otrzymać produkt gotowy do użycia.
Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym.

5 
min

Zawartość worka wymieszać z podaną 
ilością wody w zadanym czasie, aż 
do uzyskania gładkiej konsystencji bez 
grudek. Po odczekaniu około 5 minut 
ponownie dokładnie wymieszać zaprawę 
i przystąpić do pracy zgodnie 
z zaleceniami.

Zaprawę nakładać za pomocą kielni. 
Nanosząc zaprawę, należy zwracać uwagę 
na jej równomierne rozłożenie.

Uwaga:
•  Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne 

wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które 
jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. 
W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób.

•  Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie 
deklarowanej klasy, co nie wpływa na właściwości użytkowe i obróbkę.

Karta techniczna

Zaprawa Ytong FIX P
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Zaprawy 
murarskie 

Silka
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Wysoka nośność

Wytrzymała ściana
Mury z bloków Silka wykonuje się 
w budynkach o wysokości nawet 
kilkunastu kondygnacji. Zaprawa 
murarska jest kluczowym 
elementem, który powinien 
pozwolić na maksymalne 
wykorzystanie wysokiej 
wytrzymałości elementów Silka. 
Zaprawy Silka, produkowane 
z najwyższej klasy cementu, 
charakteryzują się wysoką 
wytrzymałością. Jednocześnie 
testowane są pod kątem 
przyczepności z elementami 
Silka, aby mur uzyskał 
odpowiedni poziom wytrzymałości 
na ściskanie, zginanie i ścinanie.

Izolacyjność akustyczna

Cicha ściana
Wysoka izolacyjność akustyczna 
jest jednym z najważniejszych 
powodów stosowania murów 
silikatowych w budownictwie 
wielorodzinnym. Systemowa 
zaprawa Silka zapewnia 
zachowanie odpowiedniej 
izolacyjności akustycznej 
przegrody.

Materiał ekologiczny

Naturalne surowce
Elementy murowe Silka należą 
do najbardziej zrównoważonych 
materiałów budowlanych. 
Ekologiczne bloki wymagają 
równie ekologicznych spoiw. 
Zaprawy murarskie Silka 
zawierają jedynie podstawowe 
składniki (głównie czysty 
cement portlandzki oraz 
czysty piasek kwarcowy), aby 
ograniczyć negatywny wpływ 
na środowisko. Dzięki temu są 
kompatybilne z blokami Silka nie 
tylko pod kątem trwałości, ale 
i naturalności.

Ściany z bloków silikatowych stosowane są w budynkach o wysokich wymaganiach 
konstrukcyjnych i akustycznych. Zaprawa do murów wapienno-piaskowych powinna 
również charakteryzować się wysoką wytrzymałością na ściskanie i bardzo dobrą 
izolacyjnością akustyczną. Pod tym względem bezkonkurencyjne są  
systemowe zaprawy Silka.

Dlaczego warto murować
z użyciem systemowych zapraw Silka?



14

Wytrzymała i wydajna zaprawa 
do ścian z bloków Silka

System  Silka / Zaprawy 

Zaprawa Silka FIX N211

Zaprawa Silka FIX N211 to najlepsza zaprawa 
do murowania ścian silikatowych. Sprawdzona 
kompatybilność z blokami Silka zapewnia wysoką 
wytrzymałość i izolacyjność akustyczną ścian.

T-M10
EN 998-2

Do cienkich spoin Biały kolor Zgodność 
z EN 998-2

Właściwości zaprawy Silka FIX N211

Uziarnienie 0–1,2 mm

Zakres temperaturowy prac od +5°C do +25°C

Czas urabialności od 
momentu zmieszania z wodą

4 h

Zużycie wody ok. 6 l/worek

Zużycie

 –  bez wypełniania spoin 
pionowych

15 kg/m³

 –  z wypełnieniem spoin 
pionowych

20 kg/m³

Informacje logistyczne Silka FIX N211

Opakowanie worek 25 kg

Czas przechowywania 12 miesięcy

Właściwości spoiny Silka FIX N211

Wytrzymałość na ściskanie M10 – 10 N/mm²

Początkowa wytrzymałość 
na ścinanie

0,30 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry

≤ 0,49 W/(mK) (P = 50%)
≤ 0,53 W/(mK) (P = 90%)

Opór dyfuzyjny 5/20

Reakcja na ogień klasa A1
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Wytrzymała i wydajna zaprawa 
do ścian z bloków Silka

System  Silka / Zaprawy 

Zaprawa Silka FIX N211

Zaprawa Silka FIX N211 to najlepsza zaprawa 
do murowania ścian silikatowych. Sprawdzona 
kompatybilność z blokami Silka zapewnia wysoką 
wytrzymałość i izolacyjność akustyczną ścian.

T-M10
EN 998-2

Do cienkich spoin Biały kolor Zgodność 
z EN 998-2

Właściwości zaprawy Silka FIX N211

Uziarnienie 0–1,2 mm

Zakres temperaturowy prac od +5°C do +25°C

Czas urabialności od 
momentu zmieszania z wodą

4 h

Zużycie wody ok. 6 l/worek

Zużycie

 –  bez wypełniania spoin 
pionowych

15 kg/m³

 –  z wypełnieniem spoin 
pionowych

20 kg/m³

Informacje logistyczne Silka FIX N211

Opakowanie worek 25 kg

Czas przechowywania 12 miesięcy

Właściwości spoiny Silka FIX N211

Wytrzymałość na ściskanie M10 – 10 N/mm²

Początkowa wytrzymałość 
na ścinanie

0,30 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry

≤ 0,49 W/(mK) (P = 50%)
≤ 0,53 W/(mK) (P = 90%)

Opór dyfuzyjny 5/20

Reakcja na ogień klasa A1

 Silka jest zastrzeżonym znakiem handlowym Grupy Xella.
Copyright © by Xella Polska sp. z o.o.
Warszawa 2021

Xella Polska sp. z o.o.
 801 122 227

 www.ytong-silka.pl

Opis produktu
Zaprawa murarska do cienkich spoin Silka FIX N211 
jest fabrycznie przygotowaną mieszanką gotową 
do użycia po dodaniu wody. Wyprodukowana na bazie 
wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych 
cementów i dodatków.

Właściwości
  bardzo dobra przyczepność do podłoża
  optymalna wytrzymałość w murach z silikatów
  wysoka wydajność
  ekologiczna, przyjazna dla środowiska
  paroprzepuszczalna

Przeznaczenie
Zaprawę murarską Silka FIX N211 stosuje się jako 
cienkowarstwową zaprawę do murowania bloków 
silikatowych. 

min. 0,5 mm

maks. 3 mm

Zaprawa służy do wykonywania spoin 
wspornych (poziomych) oraz czołowych 
(pionowych) o grubości od 0,5 mm 
do 3 mm.

Nadzór
Zaprawa Silka FIX N211 poddawana jest na bieżąco 
zakładowej kontroli produkcji zgodnie z obowiązującymi 
Polskimi Normami. 

Produkt znajduje się pod nadzorem działu badań i rozwoju 
Xella Technologie und Forschung z siedzibą w Niemczech. 
Przed dopuszczeniem do stosowania produkt został 
poddany dodatkowym badaniom kompatybilności 
z wyrobami Silka.

Przechowywanie

maks. 12 mies.

 Czas przechowywania wynosi 
maksymalnie 12 miesięcy. Należy upewnić 
się, że  opakowanie nie jest  uszkodzone , 
a materiał jest przechowywany na palecie 
w suchym miejscu. Należy unikać 
ekstremalnych warunków pogodowych. 
Oznaczenie daty produkcji – patrz nadruk 
na opakowaniu.

Podłoże
Przed nałożeniem zaprawy bloki należy oczyścić 
z luźnych części i zabrudzeń. Bloki nie mogą być mokre 
ani zmrożone. 

Stosowanie zaprawy

maks. 25°C
min. 5°C

 Materiał nadaje się do użytku 
zewnętrznego i wewnętrznego. W trakcie 
stosowania należy uważać, aby 
temperatura nie spadła poniżej +5°C 
oraz nie przekroczyła +25°C. Zakres 
temperatur musi być utrzymywany 
podczas  przygotowywania zaprawy, 
na powierzchni podłoża i podczas całego 
procesu wiązania.

4 h
 Wymieszaną zaprawę należy zużyć 
w ciągu ok. 4 godzin. Co pewien czas 
wymieszać zaprawę bez dodawania wody. 
Chronić pojemnik z zaprawą przed silnym 
nasłonecznieniem. Czas pracy może ulec 
skróceniu w zależności od pogody i ilości 
wody. Dodawanie wody po pierwszym 
wymieszaniu jest niedozwolone.

6–6,5 l

+ 25
kg

 Wymieszać określoną ilość materiału 
(25 kg) z podaną ilością wody (6–6,5 litra), 
aby otrzymać produkt gotowy do użycia. 
Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym.

5 
min

Zawartość worka wymieszać z podaną 
ilością wody w zadanym czasie, 
aż do uzyskania gładkiej konsystencji bez 
grudek. Po odczekaniu około 5 minut 
ponownie dokładnie wymieszać zaprawę 
i przystąpić do pracy zgodnie 
z zaleceniami.

Zaprawę nakładać na bloki za pomocą 
specjalnej kielni lub dozownika, 
dopasowanych do szerokości muru. 
Nanosząc zaprawę, należy zwracać uwagę 
na jej równomierne rozłożenie.

Uwaga:
•  Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne 

wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które 
jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. 
W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób.

•  Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie 
deklarowanej klasy, co nie wpływa na właściwości użytkowe i obróbkę.

Karta techniczna

Zaprawa Silka FIX N211
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 Najlepsze wsparcie podczas murowania ścian 
z bloków wielkoformatowych Silka Tempo

System  Silka / Zaprawy 

Zaprawa  Silka Tempo FIX X210

 Silka Tempo FIX X210 to najlepsza zaprawa 
do murowania ścian  z bloków Silka Tempo. 
Dzięki zawartości ziarna podporowego zaprawa 
tworzy solidną spoinę w murach z elementów 
wielkoformatowych.

T-M10
EN 998-2

Do cienkich spoin Biały kolor Zgodność 
z EN 998-2

Właściwości zaprawy  Silka Tempo FIX X210

Uziarnienie 0–1,2 mm

Zakres temperaturowy prac od +5°C do +25°C

Czas urabialności od 
momentu zmieszania z wodą

4 h

Zużycie wody ok. 6 l/worek

Zużycie

 –  bez wypełniania spoin 
 pionowych1)

 8,3 kg/m³

 –  z wypełnieniem spoin 
 pionowych1)

 10 kg/m³

Informacje logistyczne  Silka Tempo FIX X210

Opakowanie worek 25 kg

Czas przechowywania 12 miesięcy

Właściwości spoiny  Silka Tempo FIX X210

Wytrzymałość na ściskanie M10 – 10 N/mm²

Początkowa wytrzymałość 
na ścinanie

0,30 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry

≤ 0,49 W/(mK) (P = 50%)
≤ 0,53 W/(mK) (P = 90%)

Opór dyfuzyjny 5/20

Reakcja na ogień klasa A1

1)  Zużycie zaprawy dotyczy ścian z elementów Silka Tempo. 
W murach z bloków Silka E zużycie zaprawy wynosi odpowiednio 
15 kg/m³ i 20 kg/m³.



17Katalog systemowych zapraw Ytong, Silka, Multipor

 Najlepsze wsparcie podczas murowania ścian 
z bloków wielkoformatowych Silka Tempo

System  Silka / Zaprawy 

Zaprawa  Silka Tempo FIX X210

 Silka Tempo FIX X210 to najlepsza zaprawa 
do murowania ścian  z bloków Silka Tempo. 
Dzięki zawartości ziarna podporowego zaprawa 
tworzy solidną spoinę w murach z elementów 
wielkoformatowych.

T-M10
EN 998-2

Do cienkich spoin Biały kolor Zgodność 
z EN 998-2

Właściwości zaprawy  Silka Tempo FIX X210

Uziarnienie 0–1,2 mm

Zakres temperaturowy prac od +5°C do +25°C

Czas urabialności od 
momentu zmieszania z wodą

4 h

Zużycie wody ok. 6 l/worek

Zużycie

 –  bez wypełniania spoin 
 pionowych1)

 8,3 kg/m³

 –  z wypełnieniem spoin 
 pionowych1)

 10 kg/m³

Informacje logistyczne  Silka Tempo FIX X210

Opakowanie worek 25 kg

Czas przechowywania 12 miesięcy

Właściwości spoiny  Silka Tempo FIX X210

Wytrzymałość na ściskanie M10 – 10 N/mm²

Początkowa wytrzymałość 
na ścinanie

0,30 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry

≤ 0,49 W/(mK) (P = 50%)
≤ 0,53 W/(mK) (P = 90%)

Opór dyfuzyjny 5/20

Reakcja na ogień klasa A1

1)  Zużycie zaprawy dotyczy ścian z elementów Silka Tempo. 
W murach z bloków Silka E zużycie zaprawy wynosi odpowiednio 
15 kg/m³ i 20 kg/m³.

 Silka jest zastrzeżonym znakiem handlowym Grupy Xella.
Copyright © by Xella Polska sp. z o.o.
Warszawa 2021

Xella Polska sp. z o.o.
 801 122 227

 www.ytong-silka.pl

Opis produktu
Zaprawa murarska do cienkich spoin  Silka Tempo 
FIX X210 jest fabrycznie przygotowaną mieszanką gotową 
do użycia po dodaniu wody. Wyprodukowana na bazie 
wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych 
cementów i dodatków.

Właściwości
  bardzo dobra przyczepność do podłoża
  optymalna wytrzymałość w murach z silikatów
   ziarno podporowe ułatwia poziomowanie elementów 

murowych Silka i Silka Tempo
  ekologiczna, przyjazna dla środowiska
  paroprzepuszczalna

Przeznaczenie
Zaprawę murarską  Silka Tempo FIX X210 stosuje się 
jako cienkowarstwową zaprawę do murowania bloków 
silikatowych. 

min. 0,5 mm

maks. 3 mm

Zaprawa służy do wykonywania spoin 
wspornych (poziomych) oraz czołowych 
(pionowych) o grubości od 0,5 mm 
do 3 mm.

Nadzór
Zaprawa  Silka Tempo FIX X210 poddawana jest na bieżąco 
zakładowej kontroli produkcji zgodnie z obowiązującymi 
Polskimi Normami. 

Produkt znajduje się pod nadzorem działu badań i rozwoju 
Xella Technologie und Forschung z siedzibą w Niemczech. 
Przed dopuszczeniem do stosowania produkt został 
poddany dodatkowym badaniom kompatybilności 
z wyrobami Silka.

Przechowywanie

maks. 12 mies.

 Czas przechowywania wynosi 
maksymalnie 12 miesięcy. Należy upewnić 
się, że  opakowanie nie jest  uszkodzone , 
a materiał jest przechowywany na palecie 
w suchym miejscu. Należy unikać 
ekstremalnych warunków pogodowych. 
Oznaczenie daty produkcji – patrz nadruk 
na opakowaniu.

Podłoże
Przed nałożeniem zaprawy bloki należy oczyścić 
z luźnych części i zabrudzeń. Bloki nie mogą być mokre 
ani zmrożone. 

Stosowanie zaprawy

maks. 25°C
min. 5°C

 Materiał nadaje się do użytku 
zewnętrznego i wewnętrznego. W trakcie 
stosowania należy uważać, aby 
temperatura nie spadła poniżej +5°C 
oraz nie przekroczyła +25°C. Zakres 
temperatur musi być utrzymywany 
podczas  przygotowywania zaprawy, 
na powierzchni podłoża i podczas całego 
procesu wiązania.

4 h
 Wymieszaną zaprawę należy zużyć 
w ciągu ok.  4 godzin. Co pewien czas 
wymieszać zaprawę bez dodawania wody. 
Chronić pojemnik z zaprawą przed silnym 
nasłonecznieniem. Czas pracy może ulec 
skróceniu w zależności od pogody i ilości 
wody. Dodawanie wody po pierwszym 
wymieszaniu jest niedozwolone.

6–6,5 l

+ 25
kg

 Wymieszać określoną ilość materiału 
(25 kg) z podaną ilością wody (6–6,5 litra), 
aby otrzymać produkt gotowy do użycia. 
Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym.

5 
min

Zawartość worka wymieszać z podaną 
ilością wody w zadanym czasie, 
aż do uzyskania gładkiej konsystencji bez 
grudek. Po odczekaniu około 5 minut 
ponownie dokładnie wymieszać zaprawę 
i przystąpić do pracy zgodnie 
z zaleceniami.

Zaprawę nakładać na bloki za pomocą 
specjalnej kielni lub dozownika, 
dopasowanych do szerokości muru. 
Nanosząc zaprawę, należy zwracać uwagę 
na jej równomierne rozłożenie.

Uwaga:
•  Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne 

wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które 
jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. 
W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób.

•  Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie 
deklarowanej klasy, co nie wpływa na właściwości użytkowe i obróbkę.

Karta techniczna

Zaprawa  Silka Tempo FIX X210
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 Zaprawa murarska do stosowania 
w warunkach zimowych

System Silka / Zaprawy 

Zaprawa  Ytong-Silka FIX X101

Zaprawa  Ytong-Silka FIX X101  przeznaczona jest 
do murowania ścian z bloczków Ytong i bloków Silka 
w warunkach lekkiej zimy. Jej składniki zapewniają 
odporność na ujemną temperaturę, nawet -6°C.

T-M10
EN 998-2

Do cienkich spoin Biały kolor Zgodność 
z EN 998-2

Właściwości zaprawy  Ytong-Silka FIX X101

Uziarnienie 0–1,2 mm

Zakres temperaturowy prac od  -6°C do +25°C

Czas urabialności od 
momentu zmieszania z wodą

 1,5 h

Zużycie wody
woda: 5,7 l/worek
denatural: 0,6 l/worek

Zużycie

 –  bez wypełniania spoin 
pionowych

13,3 kg/m³

 –  z wypełnieniem spoin 
pionowych

17,7 kg/m³

Informacje logistyczne  Ytong-Silka FIX X101

Opakowanie worek 25 kg

Czas przechowywania 12 miesięcy

Właściwości spoiny  Ytong-Silka FIX X101

Wytrzymałość na ściskanie  M10 – 10 N/mm²

Początkowa wytrzymałość 
na ścinanie

0,30 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry

≤  0,49 W/(mK) (P = 50%)
≤  0,53 W/(mK) (P = 90%)

Opór dyfuzyjny 5/20

Reakcja na ogień klasa A1
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Opis produktu
Zaprawa murarska do cienkich spoin  Ytong-Silka 
FIX X101 jest fabrycznie przygotowaną mieszanką gotową 
do użycia po dodaniu wody. Wyprodukowana na bazie 
wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych 
cementów i dodatków.

Właściwości
  bardzo dobra przyczepność do podłoża
   odporna na ujemną temperaturę podczas prac 

i w trakcie wiązania
  wysoka wydajność
  odporna na korozję siarczanową
  ekologiczna, przyjazna dla środowiska
  paroprzepuszczalna

Przeznaczenie
Zaprawę murarską  Ytong-Silka FIX X101 stosuje się 
jako cienkowarstwową zaprawę do murowania bloczków 
z betonu komórkowego.

min. 0,5 mm

maks. 3 mm

Zaprawa służy do wykonywania spoin 
wspornych (poziomych) oraz czołowych 
(pionowych) o grubości od 0,5 mm 
do 3 mm.

Nadzór
Zaprawa  Ytong-Silka FIX X101 poddawana jest na bieżąco 
zakładowej kontroli produkcji zgodnie z obowiązującymi 
Polskimi Normami.

Produkt znajduje się pod nadzorem działu badań i rozwoju 
Xella Technologie und Forschung z siedzibą w Niemczech. 
Przed dopuszczeniem do stosowania produkt został 
poddany dodatkowym badaniom kompatybilności 
z wyrobami Ytong.

Przechowywanie

maks. 12 mies.

 Czas przechowywania wynosi 
maksymalnie 12 miesięcy. Należy upewnić 
się, że  opakowanie nie jest  uszkodzone , 
a materiał jest przechowywany na palecie 
w suchym miejscu. Należy unikać 
ekstremalnych warunków pogodowych. 
Oznaczenie daty produkcji – patrz nadruk 
na opakowaniu.

Podłoże
Przed nałożeniem zaprawy bloki należy oczyścić  z luźnych 
części i zabrudzeń. Bloki nie mogą być mokre ani 
zmrożone. Zaleca się przeszlifowanie powierzchni wspornej 
wymurowanej warstwy bloczków w celu wyrównania. Kurz 
i pył należy zmieść szczotką.

Stosowanie zaprawy

maks. 25°C
min. -6°C

 Materiał nadaje się do użytku 
zewnętrznego i wewnętrznego. W trakcie 
stosowania należy uważać, aby 
temperatura nie spadła poniżej  -6°C 
oraz nie przekroczyła +25°C.  W trakcie 
procesu wiązania (min. 12 h od nałożenia 
zaprawy) temperatura powietrza nie 
powinna spaść poniżej 12°C.

1,5 h
 Wymieszaną zaprawę należy zużyć 
w ciągu ok.  1,5 godziny. Co pewien czas 
wymieszać zaprawę bez dodawania wody. 
Chronić pojemnik z zaprawą przed silnym 
nasłonecznieniem. Czas pracy może ulec 
skróceniu w zależności od pogody i ilości 
wody. Dodawanie wody po pierwszym 
wymieszaniu jest niedozwolone.

6,3 l

+ 25
kg

 Wymieszać określoną ilość materiału 
(25 kg) z podaną ilością  płynu (w tym 5,7 l 
wody i 0,6 l denaturalu), aby otrzymać 
produkt gotowy do użycia.
Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym.

5 
min

Zawartość worka wymieszać z podaną 
ilością wody w zadanym czasie, aż 
do uzyskania gładkiej konsystencji bez 
grudek. Po odczekaniu około 5 minut 
ponownie dokładnie wymieszać zaprawę 
i przystąpić do pracy zgodnie 
z zaleceniami.

Zaprawę nakładać na bloki za pomocą 
specjalnej kielni lub dozownika, 
dopasowanych do szerokości muru. 
Nanosząc zaprawę, należy zwracać uwagę 
na jej równomierne rozłożenie.

Uwaga:
•  Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne 

wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które 
jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. 
W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób.

•  Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie 
deklarowanej klasy, co nie wpływa na właściwości użytkowe i obróbkę.

Karta techniczna

Zaprawa  Ytong-Silka FIX X101

 Zaprawa murarska do stosowania 
w warunkach zimowych

System Silka / Zaprawy 

Zaprawa  Ytong-Silka FIX X101

Zaprawa  Ytong-Silka FIX X101  przeznaczona jest 
do murowania ścian z bloczków Ytong i bloków Silka 
w warunkach lekkiej zimy. Jej składniki zapewniają 
odporność na ujemną temperaturę, nawet -6°C.

T-M10
EN 998-2

Do cienkich spoin Biały kolor Zgodność 
z EN 998-2

Właściwości zaprawy  Ytong-Silka FIX X101

Uziarnienie 0–1,2 mm

Zakres temperaturowy prac od  -6°C do +25°C

Czas urabialności od 
momentu zmieszania z wodą

 1,5 h

Zużycie wody
woda: 5,7 l/worek
denatural: 0,6 l/worek

Zużycie

 –  bez wypełniania spoin 
pionowych

13,3 kg/m³

 –  z wypełnieniem spoin 
pionowych

17,7 kg/m³

Informacje logistyczne  Ytong-Silka FIX X101

Opakowanie worek 25 kg

Czas przechowywania 12 miesięcy

Właściwości spoiny  Ytong-Silka FIX X101

Wytrzymałość na ściskanie  M10 – 10 N/mm²

Początkowa wytrzymałość 
na ścinanie

0,30 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry

≤  0,49 W/(mK) (P = 50%)
≤  0,53 W/(mK) (P = 90%)

Opór dyfuzyjny 5/20

Reakcja na ogień klasa A1
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Zaprawa 
Multipor



21Katalog systemowych zapraw Ytong, Silka, Multipor

Wysoka izolacyjność 
termiczna

Ciepła ściana
Ochrona cieplna to najważniejsze 
zadanie każdego ocieplenia. 
Lekka zaprawa Multipor 
charakteryzuje się niskim 
współczynnikiem przewodzenia 
ciepła, dzięki czemu doskonale 
uzupełnia właściwości termiczne 
mineralnych płyt izolacyjnych 
Multipor.

Odporność 
na zawilgocenie

Sucha przegroda
Odporność na wilgoć 
i umiejętność regulowania 
jej zawartości w przegrodzie 
to kluczowe właściwości płyt 
izolacyjnych Multipor użytych 
w obiektach remontowanych. 
Dobra praca cieplno- 
-wilgotnościowa zależna jest 
jednak od typu zastosowanej 
zaprawy klejowej i szpachlowej. 
Lekka zaprawa Multipor zapewnia 
paroprzepuszczalność i właściwy 
rozkład wilgoci w przekroju 
ocieplanej przegrody.

Trwałość

Mocne wykończenie ściany
Kompatybilność materiałów 
jest podstawą właściwego 
funkcjonowania systemów 
ociepleń. Stosowanie zapraw, 
które nie zostały sprawdzone 
pod kątem współpracy 
z materiałami izolacyjnymi, może 
doprowadzić do ich uszkodzenia, 
np. na skutek zbyt silnego 
skurczu czy nieodpowiedniej 
przepuszczalności pary wodnej.
Lekka zaprawa Multipor 
to jedyna zaprawa sprawdzona 
pod kątem kompatybilności 
z płytami Multipor. Jej 
zastosowanie zapewnia 
właściwą przyczepność płyt 
do ocieplanych ścian i stropów. 
Użycie zaprawy Multipor jako 
warstwy szpachlowej pozwala 
na wykonanie trwałego i mocnego 
wykończenia.

Mineralne płyty izolacyjne Multipor to wyjątkowy materiał, który stosuje się 
w najtrudniejszych przypadkach ociepleń, w tym w termomodernizacjach od strony 
wewnętrznej przegród. Ocieplenie w technologii Multipor musi zatem spełniać szereg 
wymogów fizyki budowli, jak i bezpieczeństwa. Dlatego ważna jest odpowiednia 
systemowa zaprawa, która sprosta tym wyzwaniom. Odpowiedzią jest lekka  
zaprawa Multipor.

Dlaczego warto budować
z użyciem systemowej zaprawy Multipor?
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Jedyna zaprawa do klejenia i szpachlowania 
płyt izolacyjnych Multipor

System Multipor / Zaprawa 

Zaprawa lekka Multipor FIX X700

Lekka zaprawa Multipor FIX X700 jest jedyną zaprawą 
dopuszczoną do stosowania z płytami izolacyjnymi 
Multipor. Jej wyjątkowe cechy pozwalają na klejenie 
płyt Multipor do powierzchni ścian i stropów. 
Multipor FIX X700 służy również jako warstwa 
szpachlowa (z siatką) oraz tynkarska na ocieplonej 
powierzchni.

LW-CS II
EN 998-1

ZERO
VOC

emission

Nie zawiera lotnych 
związków organicznych

Biały kolor Zgodność 
z EN 998-1

Właściwości zaprawy Multipor FIX X700

Uziarnienie 0–1,2 mm

Zakres temperaturowy prac od +5°C do +30°C

Czas urabialności od momentu 
zmieszania z wodą

1,5 h

Zużycie wody ok. 7,5 l/worek

Zużycie

 –  klejenie płyt Multipor do podłoża całą 
powierzchnią (warstwa 5 mm)

3,5 kg/m²

 –  klejenie płyt Multipor do podłoża 
metodą obwodowo-punktową1)

4,5 kg/m²

 –  szpachlowanie płyt Multipor 
z zatopieniem siatki (warstwa 6 mm)

4 kg/m²

 –  wykonanie warstwy tynkarskiej (3 mm) 2 kg/m²

Informacje logistyczne Multipor FIX X700

Opakowanie worek 20 kg

Czas przechowywania 12 miesięcy

Właściwości spoiny Multipor FIX X700

Wytrzymałość na ściskanie CS II – od 1,5 do 5 N/mm²

Przyczepność do podłoża 0,08 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry

≤ 0,18 W/(mK) (P = 50%)
≤ 0,20 W/(mK) (P = 90%)

Opór dyfuzyjny ≤ 10

Reakcja na ogień klasa A2-s1, d0

Absorpcja wody W2

1)  Klejenie metodą obwodowo-punktową dopuszczalne jest tylko 
w przypadku montażu płyt Multipor ETICS jako ocieplenie ścian 
od zewnątrz.
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Jedyna zaprawa do klejenia i szpachlowania 
płyt izolacyjnych Multipor

System Multipor / Zaprawa 

Zaprawa lekka Multipor FIX X700

Lekka zaprawa Multipor FIX X700 jest jedyną zaprawą 
dopuszczoną do stosowania z płytami izolacyjnymi 
Multipor. Jej wyjątkowe cechy pozwalają na klejenie 
płyt Multipor do powierzchni ścian i stropów. 
Multipor FIX X700 służy również jako warstwa 
szpachlowa (z siatką) oraz tynkarska na ocieplonej 
powierzchni.

LW-CS II
EN 998-1

ZERO
VOC

emission

Nie zawiera lotnych 
związków organicznych

Biały kolor Zgodność 
z EN 998-1

Właściwości zaprawy Multipor FIX X700

Uziarnienie 0–1,2 mm

Zakres temperaturowy prac od +5°C do +30°C

Czas urabialności od momentu 
zmieszania z wodą

1,5 h

Zużycie wody ok. 7,5 l/worek

Zużycie

 –  klejenie płyt Multipor do podłoża całą 
powierzchnią (warstwa 5 mm)

3,5 kg/m²

 –  klejenie płyt Multipor do podłoża 
metodą obwodowo-punktową1)

4,5 kg/m²

 –  szpachlowanie płyt Multipor 
z zatopieniem siatki (warstwa 6 mm)

4 kg/m²

 –  wykonanie warstwy tynkarskiej (3 mm) 2 kg/m²

Informacje logistyczne Multipor FIX X700

Opakowanie worek 20 kg

Czas przechowywania 12 miesięcy

Właściwości spoiny Multipor FIX X700

Wytrzymałość na ściskanie CS II – od 1,5 do 5 N/mm²

Przyczepność do podłoża 0,08 N/mm²

Współczynnik przewodzenia 
ciepła λ10,dry

≤ 0,18 W/(mK) (P = 50%)
≤ 0,20 W/(mK) (P = 90%)

Opór dyfuzyjny ≤ 10

Reakcja na ogień klasa A2-s1, d0

Absorpcja wody W2

1)  Klejenie metodą obwodowo-punktową dopuszczalne jest tylko 
w przypadku montażu płyt Multipor ETICS jako ocieplenie ścian 
od zewnątrz.

Ytong i Multipor są zastrzeżonymi znakami handlowymi Grupy Xella.
Copyright © by Xella Polska sp. z o.o.
Warszawa 2021

Xella Polska sp. z o.o.
 801 122 227

 www.ytong-silka.pl

Opis produktu
Lekka zaprawa Multipor FIX X700 jest fabrycznie 
przygotowaną mieszanką gotową do użycia po dodaniu 
wody. Wyprodukowana na bazie wyselekcjonowanych 
kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków.

Właściwości
  jedyna zaprawa dopuszczona do stosowania z płytami 

izolacyjnymi Multipor
  znikomy skurcz podczas wiązania
  wysoka wydajność
  odporna na korozję siarczanową
  ekologiczna, przyjazna dla środowiska
  paroprzepuszczalna

Przeznaczenie
Zaprawę lekką Multipor FIX X700 stosuje się do przyklejania 
i szpachlowania mineralnych płyt izolacyjnych Multipor. 
Może stanowić wyprawę tynkarską pod malowanie, 
również na powierzchni ścian jednowarstwowych z betonu 
komórkowego.

min. 3 mm

maks. 10 mm

Zaprawa nakładana jest w jednej warstwie 
o minimalnej grubości 3–6 mm (zależnie 
od zastosowania). Maksymalna grubość 
warstwy wynosi 10 mm. 

Nadzór
Zaprawa Multipor FIX X700 poddawana jest na bieżąco 
zakładowej kontroli produkcji zgodnie z obowiązującymi 
Europejskimi Normami.

Produkt znajduje się pod nadzorem działu badań i rozwoju 
Xella Technologie und Forschung z siedzibą w Niemczech. 
Przed dopuszczeniem do stosowania produkt został 
poddany dodatkowym badaniom kompatybilności 
z wyrobami Multipor.

Przechowywanie

maks. 12 mies.

 Czas przechowywania wynosi 
maksymalnie 12 miesięcy. Należy upewnić 
się, że  opakowanie nie jest  uszkodzone , 
a materiał jest przechowywany na palecie 
w suchym miejscu. Należy unikać 
ekstremalnych warunków pogodowych. 
Oznaczenie daty produkcji – patrz nadruk 
na opakowaniu.

Podłoże
Przed nałożeniem zaprawy podłoże należy oczyścić  
z luźnych części i zabrudzeń. Podłoże nie może być mokre 
ani zmrożone. W przypadku wyprawiania płyt Multipor 
i ścian z bloczków Ytong zaleca się przeszlifowanie 
powierzchni w celu jej wyrównania. Kurz i pył należy zmieść 
szczotką.

Stosowanie zaprawy

maks. 30°C
min. 5°C

 Materiał nadaje się do użytku 
zewnętrznego i wewnętrznego. W trakcie 
stosowania należy uważać, aby 
temperatura nie spadła poniżej +5°C 
oraz nie przekroczyła +30°C. Zakres 
temperatur musi być utrzymywany 
podczas  przygotowywania zaprawy, 
na powierzchni podłoża i podczas całego 
procesu wiązania.

1,5 h
 Wymieszaną zaprawę należy zużyć 
w ciągu ok. 1,5 godziny. Co pewien czas 
wymieszać zaprawę bez dodawania wody. 
Chronić pojemnik z zaprawą przed silnym 
nasłonecznieniem. Czas pracy może ulec 
skróceniu w zależności od pogody i ilości 
wody. Dodawanie wody po pierwszym 
wymieszaniu jest niedozwolone.

7,5 l

+ 20
kg

 Wymieszać określoną ilość materiału 
(20 kg) z podaną ilością wody (7,5 litra), 
aby otrzymać produkt gotowy do użycia.
Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym.

5 
min

Zawartość worka wymieszać z podaną 
ilością wody w zadanym czasie, aż 
do uzyskania gładkiej konsystencji bez 
grudek. Po odczekaniu około 5 minut 
ponownie dokładnie wymieszać zaprawę 
i przystąpić do pracy zgodnie 
z zaleceniami.

min. 70–100%

W zależności od zastosowania należy 
rozłożyć zaprawę pacą zębatą, 
zapewniając wymagane pokrycie płyt 
Multipor: min. 70% w przypadku klejenia 
do powierzchni ścian od zewnątrz, 100% 
w przypadku klejenia do powierzchni 
stropów oraz ścian od wewnątrz.

Uwaga:
•  Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne 

wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które 
jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. 
W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób.

•  Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie 
deklarowanej klasy, co nie wpływa na właściwości użytkowe i obróbkę.

Karta techniczna

Zaprawa lekka Multipor FIX X700
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