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Czysta, 
śnieżna biel

Wytrzymałość 
to podstawa

MP 100 Leicht Weiss
biały, lekki, maszynowy 

gips tynkarski 

MP Classic Rock
maszynowy gips tynkarski 
o zwiększonej twardości

PaRaMeTRy TeCHNiCzNe

kOLOR biały
OPakOWaNie worek 30 kg
WydajNOŚĆ 0,8 kg/mm/m2

GRubOŚĆ MiNiMaLNa 8 mm

CzaS ObRóbki 180 min. ± 30 min.
WyTRzyMałOŚĆ Na ŚCiSkaNie ⩾ 2,0 N/mm2

WyTRzyMałOŚĆ Na zGiNaNie ⩾ 1,0 N/mm2

ReakCja Na OGień A1 - niepalny

kOLOR biały
OPakOWaNie worek 30 kg
WydajNOŚĆ 1,1 kg/mm/m2

GRubOŚĆ MiNiMaLNa 8 mm

CzaS ObRóbki 180 min. ± 30 min.
WyTRzyMałOŚĆ Na ŚCiSkaNie ⩾ 6,0 N/mm2

WyTRzyMałOŚĆ Na zGiNaNie ⩾ 2,0 N/mm2

ReakCja Na OGień A1 - niepalny

MP Classic Rock (B7/50/6) – tynk maszynowy o zwiększonej twardości powierzchni do wykonywania jednowarstwo -
wych tynków wewnątrz pomieszczeń. Ze względu na swoje właści wości pozwala uzyskać powierzchnię o zwiększonej
odpor ności na uszkodzenia mechaniczne. Doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach użytkowych, takich jak: szkoły,
klatki scho dowe itp. Charakteryzuje się śnieżnobiałą barwą, łatwo ścią obróbki i wysoką wydajnością.

MP Classic Rock i MP 100 Leicht Weiss – fabrycznie przygo to wane suche zaprawy na bazie gipsu ze specjalnymi
dodatkami, spełniają ce wymagania normy EN 13279-1, prze znaczone do wykonania jedno warstwowych tynków
gipsowych wewnątrz po mie szczeń na podłożach ceramicznych, betonowych, gazobetonowych itp. przy wykorzy -
sta niu technologii nakładania mechanicznego. Znajdują zastosowanie w budo wnictwie ogólnym i mieszkaniowym,
hotelach, szpitalach, pomieszczeniach uży te cz no ści publi cznej a także w po mieszczeniach o podwyższo nej wilgo-
tności powietrza.

MP100L Weiss (B4/50/6) – tynk maszynowy barwy białej do wykonywania jednowarstwowych tynków wewnątrz 
po mie  szczeń. Charakteryzuje się śnieżnobiałą barwą, łatwością obróbki i wysoką wydajnością.
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