
ZAKRES STOSOWANIA 

Gładkie wykończenia makroporowatych tynków osuszających przy renowacji murów uszkodzonych w wyniku działania
wilgoci związanej z podciąganiem kapilarnym oraz obecności soli rozpuszczalnych, na starych murach kamiennych,
ceglanych i z tufu. 
Gładkie wykończenie paroprzepuszczalnych tynków podkładowych. 
Gładkie wykończenie tynków wapiennych zdegradowanych na skutek oddziaływań środowiskowych, atmosferycznych
oraz na skutek starzenia.

Przykłady stosowania
· Gładkie wykończenie makroporowatych tynków osuszających o grubszym ziarnie, wewnętrznych i/lub zewnętrznych,

przy renowacji konstrukcji murowych zdegradowanych oddziaływaniem wilgoci podciąganej kapilarnie oraz
występowaniem soli rozpuszczalnych.

· Gładkie wykończenie makroporowatych tynków osuszających o grubszym ziarnie, wykonanych na murach
zlokalizowanych na obszarach lagunowych lub w pobliżu mórz.

· Gładkie wykończenia nowych tynków osuszających lub istniejących tynków na bazie wapna, na murach wykonanych z
kamienia, cegieł, tufu i materiałów mieszanych. 

· Gładkie wykończenie paroprzepuszczalnych tynków podkładowych na bazie wapna. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 

PoroMap Finitura Civile jest gotową do użycia, drobnoziarnistą zaprawą proszkową zawierającą wapno, naturalny drobny
piasek i specjalne dodatki. Charakteryzuje się bardzo niską emisją Lotnych Związków Organicznych (EMICODE EC1PLUS),
a formuła produktu została opracowana w laboratoriach badawczych MAPEI. 
Produkt jest klasy�kowany jako zaprawa ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz zgodnie z
normą EN 998-1 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1. Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i
wewnętrznego”, kategoria CS II. 
Po zmieszaniu PoroMap Finitura Civile z wodą w odpowiednim, czystym pojemniku, powstaje paroprzepuszczalna,
odporna na sole zaprawa o plastycznej konsystencji, która w łatwy i efektywny sposób może być nanoszona płaską,
metalową szpachelką zarówno na powierzchnie pionowe, jak i na su�ty. Zaprawy wytworzone z PoroMap Finitura Civile

mają bardzo podobne właściwości, pod względem wytrzymałości mechanicznej i modułu sprężystości, do zapraw
wygładzających na bazie wapna, pucolany lub wapna hydraulicznego pierwotnie stosowanych w budownictwie. 
Parametry techniczne zarówno świeżego, jak i utwardzonego produktu przedstawiono w tabeli „Dane Techniczne” (część
Dane aplikacji i Parametry końcowe).
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ZALECENIA

· PoroMap Finitura Civile nie jest materiałem zalecanym do konstrukcji, w których występuje intensywne podciąganie
kapilarne oraz kumulacja soli rozpuszczalnych (w takich przypadkach zaleca się stosowanie produktów z linii Silexcolor

lub Silancolor).
· PoroMap Finitura Civile należy nakładać w warstwach o maksymalnej grubości 2 mm na każdą warstwę.
· Nie wlewać PoroMap Finitura Civile w szalunek (stosować w takim wypadku Mape-Antique Colabile).
· Nie stosować PoroMap Finitura Civile jako ciekłego zaczynu iniekcyjnego do wzmacniania konstrukcji (w takich

przypadkach stosować Mape-Antique I, Mape-Antique I-15 lub Mape-Antique F21).
· Nie stosować PoroMap Finitura Civile do tynkowania.
· Do PoroMap Finitura Civile nie należy dodawać żadnych dodatków, cementu ani innych spoiw (wapna lub gipsu).
· Powierzchni wykonanej z użyciem zaprawy PoroMap Finitura Civile nie należy pokrywać farbami lub barwnymi

powłokami zamykającymi, które mogłyby ograniczyć paroprzepuszczalność PoroMap Finitura Civile i utrudnić
odparowywanie wilgoci (zastosować np. farby i zaprawy z linii Silexcolor lub Silancolor, farby na bazie wapna lub
preparaty hydrofobowe Antipluviol S lub Antipluviol W).

· Nie aplikować PoroMap Finitura Civile w temperaturze poniżej +5°C.

WYTYCZNE STOSOWANIA 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże przeznaczone do naniesienia PoroMap Finitura Civile musi być czyste, mocne i wolne od pyłu oraz kruszących się
fragmentów. 
Przed wykonaniem tynku zawsze należy zwilżyć podłoże wodą.

Przygotowanie materiału 
Zaprawę PoroMap Finitura Civile należy przygotować w czystym pojemniku o odpowiedniej pojemności przy użyciu
wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego, wyposażonego w odpowiednią końcówkę mieszającą. Nie zaleca się mieszać
zaprawy ręcznie. Do pojemnika należy wlać minimalną ilość wody tj. 7 litrów na 25 kg worek PoroMap Finitura Civile,
następnie mieszając stopniowo wsypywać proszek z worka. Mieszać przez około 3 minuty usuwając niewymieszany
proszek ze ścian i łopatek mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej mieszanki bez grudek. 
Jeżeli jest to wymagane można dodać pozostałą wodę, tak aby całkowita ilość nie przekroczyła 7,75 litra na worek 25 kg.
Mieszać ponownie przez 2-3 minuty zależnie od wydajności mieszadła, do uzyskania plastycznej, tiksotropowej zaprawy.

Aplikacja materiału 
Płaską, metalową pacą nanieść równą warstwę PoroMap Finitura Civile o grubości do 2 mm (w jednej warstwie). Zaprawę
podczas nanoszenia docisnąć lekko do podłoża, aby uzyskać odpowiednią przyczepność do podłoża oraz usunąć
pęcherzyki powietrza z porów. Kolejne warstwy można nanosić, gdy poprzednia zacznie wiązać. 
Jeśli PoroMap Finitura Civile jest stosowane do wykończenia powierzchni istniejących tynków wapiennych lub
cementowo-wapiennych, zaleca się nałożenie alkaloodpornej siatki z włókna szklanego Mapenet 150 (oczko 4x4,5 mm),
wtapianej między pierwszą i drugą warstwę zaprawy, zgodnie z wytycznymi ETAG 004. Powierzchnię PoroMap Finitura
Civile można wygładzić lekko zwilżoną pacą gąbczastą, prowadząc ją ruchami okrężnymi. Czynność należy wykonać
zanim produkt zacznie wiązać. W czasie słonecznej lub wietrznej pogody powierzchnię naniesionej zaprawy należy
starannie pielęgnować. 
Pomimo, że PoroMap Finitura Civile można nakładać na makroporowate tynki osuszające, nie zaleca się jednak jego
stosowania na murach poddawanych intensywnemu działaniu wilgoci kapilarnej, jak i na konstrukcjach, w których
występuje wysokie stężenie rozpuszczalnych soli. Drobnoziarnista struktura produktu może nieznacznie zmniejszyć
paroprzepuszczalność zaprawy tynkarskiej, szczególnie w przypadku tynków osuszających, gdzie z drugiej strony ważne
jest utrzymanie wysokiego poziomu paroprzepuszczalności i porowatości, aby sprzyjać odparowaniu wilgoci obecnej w
murze. W takich przypadkach lepiej stosować Silexcolor Tonachino lub Silancolor Tonachino – barwione,
cienkowarstwowe masy tynkarskie, odpowiednio na bazie krzemianów lub siloksanów, nanoszone na podłoże
zagruntowane uprzednio odpowiednim preparatem gruntującym (Silexcolor Primer lub Silancolor Primer).

Nakładanie PoroMap Finitura Civile

na warstwę wysezonowanego tynku

Zacieranie powierzchni PoroMap

Finitura Civile pacą gąbkową



WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 

Powierzchnia PoroMap Finitura Civile może zostać pomalowana dopiero po całkowitym związaniu zaprawy. Do
malowania zalecamy zastosowanie Silexcolor Pittura lub Silancolor Pittura po zagruntowaniu podłoża odpowiednim
preparatem. 
W przypadku powierzchni szczególnie narażonych na działanie deszczu, które nie wymagają barwnej powłoki, istnieje
możliwość ochrony za pomocą transparentnego środka Antipluviol S, rozpuszczalnikowego impregnatu hydrofobowego
na bazie żywic siloksanowych lub wodorozcieńczalnego Antipluviol W.

CZYSZCZENIE

Sprzęt i narzędzia niezwłocznie po zakończeniu prac oczyścić wodą. Utwardzony produkt można usunąć jedynie
mechanicznie.

OPAKOWANIA

Worki 25 kg. 

ZUŻYCIE

1,3 kg/m² (na 1 mm grubości).

PRZECHOWYWANIE 

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i zadaszonym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki
dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl 
PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

Poromap Finitura Civile: drobnoziarnista zaprawa na bazie wapna do wewnętrznego i zewnętrznego zastosowania,
klasy�kowana jako zaprawa ogólnego przeznaczenia (GP) zgodnie z EN 998-1, kategoria CS II

DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU

Konsystencja: proszek

Kolor: kremowy biały

Maksymalna średnica kruszywa (EN 1015-1): 0,4 mm

Gęstość nasypowa: 1200 kg/m

EMICODE: EC1  – bardzo niska emisja

DANE APLIKACJI (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej 50%)

Proporcja mieszania:
100 części wagowych PoroMap Finitura Civile wymieszać z
28-31 częściami wody (7-7,75 litra wody na 25 kg worek
produktu)

Konsystencja mieszanki: tiksotropowa – łatwa do nakładania pacą
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Gęstość świeżej zaprawy (EN 1015-6): 1700 kg/m

Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C

Czas przydatności do użycia świeżej zaprawy (EN 1015-9): ok. 60 minut

Maksymalna grubość warstwy: 2 mm

WŁAŚCIWOŚCI KOŃCOWE (29% wody, wymieszane zgodnie z EN 1015-2)

Właściwość Metoda
badania

Wymagania wg EN 998-1 Wynik

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: EN 1015-11

CS I (0,4-2,5 N/mm )

(kategoria CS II)
CS II (1,5-5,0 N/mm )

CS III (3,5-7,5 N/mm )

CS IV (≥ 6,0 N/mm )

Przyczepność do podłoża: EN 1015-12
wartość deklarowana i symbol
modelu pęknięcia

≥ 0,5 N/mm , symbol
modelu pęknięcia B

Absorpcja spowodowana podciąganiem
kapilarnym:

EN 1015-18

W  0 (nie oznaczone)

kategoria W  0W  1 (C ≤ 0,40)

W  2 (C ≤ 0,20)

Współczynnik przepuszczalności pary
wodnej (μ):

EN 1015-19 wartość deklarowana ≤ 15

Współczynnik przewodzenia ciepła (λ
):

EN 1745 wartość tabelaryczna
0,45 W/m∙K 
(P = 50%)

Reakcja na ogień: EN 13501-1 Euroklasa A1

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu
należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń

branżowych oraz przepisów BHP. Niezależne od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiekolwiek
roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI
udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz
www.mapei.com. 

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym
projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować
treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart
technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com 

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH
Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.
Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl
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. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez
zezwolenia zabronione. 

.


