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MASA PC-MW
U N I W E R S A L N A  Z A P R A W A  K L E J O W A

CHARAKTERYSTYKA
Masa PC-MW jest wysokoplastyczną uniwersalną
wodo  -  i  mrozoodporną  zaprawą  klejącą  i
wyrównawczą.  Przygotowana  jako  sucha
mieszanka jest gotowa do użycia po wymieszaniu
z  wodą.  Dostępna  w  dwóch  kolorach:  szarym  i
białym oraz o trzech odmianach uziarnienia:
0-0.2 mm drobnoziarnista,
0-0.5 mm standard,
0-2    mm gruboziarnista.

WŁAŚCIWOŚCI
Masa PC-MW posiada:

 zwiększoną przyczepność do betonu i
zapraw,

 zwiększoną  odporność  na  działanie
wody agresywnej,

 podwyższoną elastyczność,
 mały skurcz,
 niską nasiąkliwość,
 podwyższoną mrozoodporność.

ZAKRES STOSOWANIA
Masa PC-MW przeznaczona jest do stosowania w
robotach wykończeniowych w zakresie:

 mocowania  płyt  styropianowych  do
różnych  podłoży  budowlanych  w  tym
bezspoinowych  ociepleniach  ścian
zewnętrznych budynków,

 przyklejania  płytek  ceramicznych
ściennych i posadzkowych, wewnątrz i
na zewnątrz budynków,

 murowania  (klejenia)  wyrobów
gazobetonowych,  betonowych,
silikatowych oraz kamienia,

 mocowania płytek elewacyjnych,
 wykonywania  podkładów  pod  tynki

mineralne i polimerowe,
 wyrównywania  powierzchni  i  ubytków

przy naprawach i renowacji, 
 wyrównywania,  wygładzania

powierzchni  oraz  wykonywania
cienkowarstwowych  tynków pod farby
(MASA PC-MW  0-0.2).

Masa  PC-MW  jest  przeznaczona  do  robót
budowlanych w zakresie temperatur  od 0°C do
+25°C, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Masa  PC  MW  Z jest  odmianą  zimową  z
dodatkiem  przeciwmrozowym  RAPID  B-Z  z
przeznaczeniem  do  prac  w  obniżonych
temperaturach do -5°C.
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DANE TECHNICZNE
zgodnie z APROBATĄ  TECHNICZNĄ  Nr AT-15-4908/2004

Nr Właściwość Wartość deklarowana 

1. Obsuwanie się /poślizg/ ≤ 0,5 [mm]

2. Czas otwarty przy zachowaniu 
przyczepności 0,5N/mm2 

≥ 10 [min]

3. Skurcz liniowy przy grubości 
warstwy zaprawy 6mm

≤ 1,5 [%]

4. Przyczepność do płytek 
ceramicznych i mineralnych oraz
podłoża betonowego, po 
przechowaniu próbek:
a) w warunkach 
powietrzno-suchych,
b) w wodzie,
c) w podwyższonej 
temperaturze,
d) warunkach 
przemiennego zamrażania i 
rozmrażania.

≥ 0,5 [N/mm2]

5. Korygowalność, określana 
przyczepnością do płytek 
ceramicznych i mineralnych do 
podłoża betonowego, po 
przechowywaniu próbek:
a) w warunkach 
powietrzno-suchych,
b) w wodzie,
c) temperaturze 
warunkach przemiennego 
zamrażania i rozmrażania.

≥ 0,5 [N/mm2]

6. Nasiąkliwość ≤ 19 [%]

7. Wytrzymałość na zginanie ≥ 5 [MPa]

8. Wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 [MPa]

9. Mrozoodporność po 25 cyklach 
zamarzania i rozmrażania:
zmniejszenie wytrzymałości na 
ściskanie i zginanie
ubytek masy

≤ 20 [%]
≤ 5 [%]

10. Przyczepność do podłoża: 
betonowego, silikatowego, 
ceramicznego i ceramicznego 
betonu komórkowego

≥ 0,5 [MPa]

11. Odporność na występowaniu rys
w podłożu o grubości 0-5mm

Całkowita

12. Przyczepność
a) do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym,
- po 24 h zanurzenia w wodzie,
- po 5 cyklach termiczno-
wilgotnościowych
b)   do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym,
- po 24 h zanurzenia w wodzie,
- po 5 cyklach termiczno-
wilgotnościowych 

≥ 0,3 [MPa]
≥ 0,2 [MPa]
≥ 0,3 [MPa]

≥ 0,1 [MPa]
≥ 0,1 [MPa]
≥ 0,1 [MPa]

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Masę PC MW rozrabia się z wodą w proporcjach:
1  część  wagowa  wody:  4-5  części  wagowych
Masy PC-MW.
WYDAJNOŚĆ
1.5 kg/m2 przy grubości 1 mm.

OPAKOWANIE
Dwuwarstwowe worki PE 25 kg

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Paletowane i foliowane (48x25kg) 1200kg.

Termin przydatności do użycia:  12 miesięcy od
daty produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach  w
suchych pomieszczeniach.

UWAGI KOŃCOWE 
Prace  na  zewnątrz  obiektów  nie  powinny  być
prowadzone  przy  dużym  nasłonecznieniu  oraz
silnym  wietrze.  Temperatura  podłoża  nie
powinna być wyższa niż+25°C.
Masa PC-MW nadaje się do przyklejania płytek
ceramicznych, eksploatowanych w podwyższonej
temperaturze do +60°C np. podłogi ogrzewane.

Do  prac  w  niskich  temperaturach  (do  -5°C)
stosować wyłącznie odmianę PC-MW Z

Przed położeniem Masy PC-MW wskazane jest
zagruntowanie podłoża Preparatem RG, którego
zużycie na 1m2 wynosi 0,2 – 0,3 kg.

DOKUMENT ODNIESIENIA

PN-EN 12004 + A1:2012

ATEST HIGIENICZNY PZH  Nr HK /B/1675/01/2006

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 04/PC- MW/2013

"ITBUD" ZAKŁAD NOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP Z O.O. XII  2007R
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MASA  PC - MW  0-0.2 (drobnoziarnista)

ZAPRAWA  KLEJOWA DO BETONU, GAZOBETONU I 
CERAMIKI

CHARAKTERYSTYKA
Masa PC-MW o uziarnieniu 0-0.2 mm do wykonywania
robót  wykończeniowych  w zakresie temperatur  0°C do
+25°C  wewnątrz  i  na  zewnątrz  budynków.
Charakteryzuje  się  doskonałą  przyczepnością  do
podłoża,  oraz  bardzo  dobrą  strukturą  zbliżoną  do
szpachli  gipsowych.  Zalecana  jest  głównie  tam  gdzie
wykonywane  roboty  wymagają  cienkich  warstw
szczepnych jak również powierzchniowego wyrównania.
 
PRZEZNACZENIE
Masa PC-MW (drobnoziarnista)  o granulacji  0-0.2 mm
przeznaczona jest głównie do robót wykończeniowych w
następującym zakresie:
 do wyrównywania powierzchni betonowych i ubytków

przy naprawach i renowacji,
 do  wykonywania  cienkowarstwowych  tynków  pod

farby *,
 mocowania płyt styropianowych do różnych podłoży

budowlanych,
 do  przyklejania  płytek  ceramicznych  o  cienkiej

warstwie szczepnej,
 do  klejenia  gazobetonu,  kamienia  oraz  wyrobów

silikatowych.
 

*Przy  wykonywaniu  tynków  cienkowarstwowych,
nałożoną warstwę zaprawy należy wyrównać papierem
ściernym lub packą szlifującą do gipsów w czasie 4 - 12
godzin od nałożenia masy.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA MASY
Masę PC-MW 0-0.2 (drobnoziarnistą) rozrabia się wodą
w następujący sposób: 
suchą mieszankę wsypuje się do czystej wody i miesza
do  uzyskania  jednolitej  masy  wolnej  od  grudek,  a
następnie nakłada się na powierzchnię packą metalową
gładką lub zębatą (w zależności od wykonywanych prac
wykończeniowych).  W  przypadku  nietypowych  prac
budowlanych  należy  wykonać  własne  próby   lub
zasięgnąć rady producenta.

MASA PC – MW 0-2 (gruboziarnista)

ZAPRAWA KLEJOWA DO SZYBKICH 
NAPRAW

CHARAKTERYSTYKA 
Masa PC-MW o uziarnieniu  0-2 mm (gruboziarnista)
do  wykonywania  szybkich  napraw  oraz  klejenia  na
nierównych  podłożach.  Produkt  nadaje  się  do  pracy
w zakresie temperatur 0°C do + 25°C wewnątrz i na
zewnątrz  budynków,  charakteryzuje  się  dobrą
przyczepnością  do  podłoża,  wytrzymałością  do  30
MPa  oraz  szybkim  wiązaniem  i  twardnieniem.
Zalecana jest tam gdzie roboty wymagają znacznego
skrócenia czasu  naprawy  oraz  pracy  w  niskich
temperaturach do –50C (MASA PC MW Z 0-2). Zaletą
masy jest również to, że nadaje się do wzmacniania
podłoży  i  klejenia warstwą  do 10mm na nierównych
elementach   i  posadzkach.  Masa ponadto  wykazuje
znaczną odporność na działanie wody agresywnej, jak
również uszczelnia podłoże.

PRZEZNACZENIE    
Masa  PC-MW  (gruboziarnista)  o  granulacji  0-2  mm
przeznaczona  jest  do  szybkich  robót  (napraw),
klejenia, a szczególnie do:                                         
 szybkich  napraw  podłoży  wymagających

użytkowania po 4-6 godzinach,
 szybkich  prac  wzmacniających  powierzchnie  lub

konstrukcje betonowe,
 nakładania  warstw  3  –  5  mm  o  podwyższonej

odporności na nasiąkliwość.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA MASY
Zaprawę  klejową  PC-MW  0-2  mm  (gruboziarnistą)
rozrabia się w następujący sposób: 
suchą  mieszankę  wsypuje  się  do  czystej  wody  i
miesza się do uzyskania jednorodnej masy wolnej od
grudek,  ale  o  zwartej  strukturze.  Tak  przygotowaną
rozprowadza się na powierzchnię przy pomocy packi
stalowej  warstwami  o  grubości  3  –  5  mm.  W
przypadku  zbyt  dużej  kleistości  masy  można  ją
rozchudzić  dodając  15  –  25  %  piasku.  Stosowanie
zaprawy do nietypowych  prac naprawczych wymaga
zasięgnięcia porady u producenta.
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