
Rozwiązania ścienne

Zastosowanie

Poliuretanowa zaprawa 
do cienkich spoin. 
Rekomendowana  
do murowania w systemie 
Porotherm Dryfix.
Zaprawa Porotherm Dryfix jest dostarczana 
w cenie pustaków Porotherm Dryfix  

(ilość zaprawy zgodnie ze zużyciem).

Zalety

� cienka spoina - grubość ok. 1 mm
� sucha zaprawa oznacza brak wilgoci

w murze
� szybkie i łatwe murowanie
� czystość na budowie
� estetyczna ściana
� łatwy transport zaprawy z puszkach,

oszczędność miejsca na placu budowy
� wydłużenie sezonu budowlanego -

możliwość murowania do -5˚C
� zaprawa dostarczana w cenie pustaków

Porotherm Dryfix w ilości zgodnej
ze zużyciem

Porotherm Dryfix
Parametry produktu

Pojemność puszki [ml] 810

Temperatura stosowania [°C] -5 do +35

Temperatura zaprawy w puszcze  

podczas stosowania [°C]
+10 do +25 (opt. +10 do +20)

Odporność na temperaturę [°C] -40 do +100

Zużycie dla ściany o grubości  
od 17,5 cm do 44 cm

6 m2

Zużycie dla ściany o grubości  
11,5 cm

12 m2

Zaprawy Porotherm

Przygotowanie zaprawy

Przed użyciem puszkę należy wstrząsnąć ok. 20 razy i przykręcić do adaptera pistoletu. 

Ilość nakładanej zaprawy może być regulowana za pomocą spustu pistoletu i śruby regu-

lacyjnej.

Pistolet do nakładania zaprawy

Dostępny w ofercie pistolet do nakładania zaprawy zapewnia idealne dopasowanie 

do gwintu puszki. Użycie systemowego pistoletu gwarantuje uzyskanie deklarowanej 

wydajności zaprawy Porotherm Dryfix.

Murowanie

Przed nałożeniem zaprawy powierzchnię pustaków należy oczyścić z kurzu, tłuszczu itp. 

oraz zwilżyć. Murując w temperaturach ujemnych, pustaków nie należy zwilżać, a jedynie 

odkurzyć szotką lub dużym pędzlem. Zaprawę nanosić na warstwę pustaków za pomocą 

pistoletu w dwóch równoległych pasmach o średnicy min. 3 cm każdy w odległości 

5 cm od krawędzi pustaków. Przy grubości ściany 11,5 cm nanosi się tylko jeden pas 

zaprawy na środku ściany. Połozenie kolejnych pustaków musi nastąpić przed powsta-

niem naskórka na rozłożonej zaprawie, maksymalnie w ciągu 5 min. Raz położonego  

pustaka nie należy podnosić ani przesuwać (maksymalny czas korekty wynosi 30 s).  

W przeciwnym wypadku zaprawę należy usunąć i nałożyć ponownie.

Wymiana puszki

Przed wymianą wstrząsnąć nową puszką. Zużytą puszkę odkręcić od pistoletu  

i niezwłocznie nałożyć kolejną. Ponownie nacisnąć spust pistoletu na min. 2 s i uwolnić 

niewielką ilość zaprawy, aby usunąć nagromadzone w trakcie wymiany powietrze  

z końcówki pistoletu. 

Produkty rekomendowane

Pistolet do nakładnia zaprawy
Narzędzia do wyrównywania pierwszej 

warstwy  pustaków w systemie  
Porotherm Dryfix

Zaprawa Porotherm Dryfix otrzymałaKrajową 
Ocenę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej (ITB-KOT-2021/2028)  
oraz atest PZH.


