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CONTOPP ®

System kompozytowych modyfikatorów wytrzymałości jastrychu.

OPIS SYSTEMU

Zalety kompozytowych modyfikatorów:
• Produkt wszystko w jednym - łatwy w dozowaniu - nie wymaga dodatkowych zbrojeń;
• Znacznie zwiększa urabialność zaprawy;
• Ochrona przed powstawaniem naprężeń dzięki zbrojeniu włóknami; 
• Reguluje skłonność jastrychu do odkształceń i miskowań;
• Bardzo trwały środek mineralny;
• Wysokie właściwości łączenia się zaprawą i jednorodny podział w zaprawie;
• Udowodniona hydrofobizacja przekrojowa w jastrychu cementowym;
• Udowodniona ochrona przed pobieraniem wilgoci z otoczenia;
• Szerokie spektrum zastosowania.

Kompozytowe modyfikatory wytrzymałości jastrychu CONTOPP ®: inteligentne produkty 
„wszystko w jednym” z wbudowanym zbrojeniem włóknami, przekrojową hydrofobizacją, 
ochroną przed wtórnym zawilgoceniem jak i zwiększoną plastyfikacją w znacznym stopniu  
ułatwiającą obróbkę.  do wykonywania jastrychów związanych i niezwiązanych z podłożem.

Stworzony dla specjalnych wymagań dzisiejszego budownictwa system wzbogacony 
tworzywem sztucznym  zapewnia zwiększenie wytrzymałości jastrychu przy ograniczeniu ilości 
wody zarobowej.

Przedstawiciel 
firmy KNOPP w Polsce:

34-200 Sucha Beskidzka
ul. Przemysłowa 22
tel. +48 531 480 114
tel. +48 794 126 098
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ZAKRES 
ZASTOSOWAŃ

ZALETY

Jastrych modyfikowany produktem z serii CONTOPP® znajduje zastosowanie wszędzie 
tam, gdzie zwraca się uwagę na wysoką jakość jastrychu cementowego. Z uszlachetnionej 
dodatkiem CONTOPP® zaprawy można wykonać jastrychy związane i niezwiązane  
z podłożem, jastrychy ogrzewane, jastrychy na izolacji lub warstwie rozdzielczej.

Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Produkty nie  są przeznaczone 
do  jastrychów anhydrytowych. 

Produkt można stosować ze wszystkimi konwencjonalnymi jastrychami cementowymi do 
klasy wytrzymałości  CT - C40 - F6  wg DIN EN 13813.

W przypadku zastosowania kompozytowych modyfikatorów z serii CONTOPP® do 
mieszanki mogą być dodawane tylko i wyłącznie produkty z serii CONTOPP®.

WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE 
OBRÓBKI

Jastrychy cementowe z dodatkiem modyfikatorów CONTOPP® Compound nie wymagają 
specjalnego sposobu wykonania, należy więc  postępować tak jak w przypadku konwencjonalnej 
mieszanki. Produkt powinien być dodawany do uprzednio zwilżonej mieszanki.

Dozowanie zależy od cementu, kruszywa i oczekiwanej konsystencji, dlatego też zaleca się 
przeprowadzenie dozowania próbnego. Specjalna plastyfikacja zaprawy, mimo zredukowanej 
ilości wody zapewnia bardzo dobrą urabialność mieszanki. Czas obróbki nie zostaje skrócony. 

Receptura na wykonanie jastrychu z dodatkiem kompozytowego modyfikatora wytrzymałości 
CONTOPP® Fasercompound odpowiada standardowej mieszance. 

Do 200 litrowej mieszanki, w zależności od planowanej klasy wytrzymałości C25, C35 
lub C40 należy dodać odpowiedio 50 kg, 62,5 kg lub 75 kg cementu. Udział kruszywa 
uzależniony jest od całkowitej masy zaprawy i gęstość kruszywa. Ilość wody zarobowej 
powinna być dostosowana do oczekiwanej konsystencji, z uwzględnieniem ilości dozowanego 
modyfikatora Compound. (patrz tab.1)
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Kompozytowe modyfikatory wytrzymałości jastrychu CONTOPP® znacząco redukują udział 
wody zarobowej w zaprawie, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy komponowaniu 
mieszanki. Należy również przestrzegać dostatecznego czasu mieszania tj. min. 2 minuty po 
dodaniu wszystkich składników.

Rysunek 1. Przekrój i porównanie włókien tradycyjnych z włóknami firmy KNOPP

Tabela 1. Wytyczne dotyczące receptury dla jastrychów z dodatkiem CONTOPP® 
Fasercompound¹

Produkt
CONTOPP® 

Fasercompond 
Zement 6

CONTOPP® 
Fasercompond 

Zement 12

CONTOPP® 
Fasercompond 

Granit

Klasa 
wytrzymałości

 CT-C25-F4

50 kg CEM I 32,5 R 
320 kg piasku  0/8 mm 

1,0 l  CONTOPP®
w/c = wg zapotrzeb.

50 kg CEM I 32,5 R
320 kg piasku  0/8 mm 

0,5 l B CONTOPP®
w/c = wg zapotrzeb.

50 kg CEM I 32,5 R
320 kg piasku  0/8 mm

0,5 l B CONTOPP®
w/c = wg zapotrzeb.

Klasa 
wytrzymałości 

CT-C35-F5

63 kg CEM I 32,5 R
320 kg piasku  0/8 mm

 1,3 l  CONTOPP®
w/c = wg zapotrzeb.

63 kg CEM I 32,5 R
320 kg piasku  0/8 mm

 1,3 l  CONTOPP®
w/c = wg zapotrzeb.

63 kg CEM I 32,5 R
320 kg piasku  0/8 mm

 1,3 l  CONTOPP®
w/c = wg zapotrzeb.

Klasa 
wytrzymałości  

CT-C40-F6

75 kg CEM I 32,5 R
320 kg piasku  0/8 mm

1,5 l CONTOPP®
w/c = wg zapotrzeb.

63 kg CEM I 32,5 R
320 kg piasku  0/8 mm

1,5 l  CONTOPP®
w/c = wg zapotrzeb

63 kg CEM I 32,5 R
320 kg piasku  0/8 mm

1,5 l Beschluniger CONTOPP®
w/c = wg zapotrzeb.

¹ w odniesieniu do mieszanki  przy dodaniu 200l wody.

Rysunek 1. Jednorodny podział włokien przy zastosowaniu specjalnej technologii 
systemu Fasercompound CONTOPP®

WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE 
OBRÓBKI



HYDROFOBIZACJA

DALSZA
OBRÓBKA
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Idealną zaprawę jastrychową można wykonać przestrzegając następujących 
punktów:

1. Zastosowanie dopuszczonych przez normę materiałów wyjściowych:
- cement  CEM I 32,5 R zgodny z DIN EN 197; 
- kruszywo zgodne z DIN EN 13139.

2. Przestrzeganie wytycznych dotyczących przygotowania mieszanki
- dozowanie zgodne z zalecanym przez producenta (patrz tabela nr 1);
- zredukowanie ilości wody zarobowej (w/c 0,40 - 0,60);
- odpowiedni czas mieszania po dodaniu wszystkich materiałów (nie mniej niż 2 minuty!).

3.  Zalecane grubości jastrychu cementowego
- jastrychy związane na mostku sczepnym min. 30mm;
- jastrychy na warstwie rozdzielczej min. 40mm;
- jastrychy niezwiązane na warstwie izolacyjnej min. 40mm;
- jastrych ogrzewany min. 45mm nad rurą.

4 .  Wymogi dotyczące budowy 
- przygotowanie do budowy i budowa wg wytycznych DIN 18560;
- w przypadku ogrzewania podłogowego należy zwrócić uwagę na wytyczne  DIN 4725;
- wietrzenie pomieszczeń powinno odbywać się bez przeciągów.

W standardowym jastrychu cementowym po procesie twardnienia następuje proces 
schnięcia. Zakładając że, wilgotność powietrza przy temperaturze 20°C wynosi ok. 20% 
(normalny klimat panujący na budowie) proces schnięcia przebiega następująco: 

• ruchome cząsteczki wody uwięzione początkowo w porach kapilarnych zostają dzięki 
procesowi parowania przetransportowane na powierzchnię; 

• wilgotność powierzchniowa powoli przedostaje się do powietrza w pomieszczeniu; 
• proces ten trwa cyklicznie aż do momentu odparowania całej zawartości wody z pór 

kapilarnych jastrychu cementowego.

Na większości budów klimat jest dość zróżnicowany i trudno o jednakowe warunki, dlatego 
też w wielu przypadkach powietrze na budowie często ma już dużą wilgotność, dlatego też 
wilgoć z jastrychu nie może odparować. W najbardziej niekorzystnej sytuacji krążąca wilgoć 
kondensuje się w pomieszczeni i wraca do jastrychu cementowego. Podobna zasada działa 
również w przypadku już suchego jastrychu, który jako silnie higroskopijny materiał na skutek 
spadku temperatury na budowie  lub zwiększenia się relatywnej wilgotności  chłonie wilgoć  
z otoczenia.

Zastosowanie kompozytowych modyfikatorów CONTOPP® ma na celu chronić jastrych 
cementowy przed wtórnym zawilgoceniem. Tak więc oczekiwana dojrzałość jastrychu może 
zostać osiągnięta również przy niesprzyjających warunkach klimatycznych panujących na 
budowie. Hydrofobizacja jastrychu cementowego za pomocą modyfikatorów Compound  
z serii CONTOPP® jest tak dostosowana do dalszej obróbki jastrychu, że nie powoduje 
utrudnień w przypadku gruntowania lub okładania powierzchni. 

Do dalszej obróbki jastrychu z dodatkiem CONTOPP® Fasercompound  mogą być 
stosowane wszystkie standardowe produkty. Przed zagruntowaniem powierzchni należy 
skontrolować chłonność podłoża. 

Bez żadnych ograniczeń mogą być stosowane masy szpachlowe na bazie cementu, 
natomiast masy szpachlowe na bazie siarczanu wapnia mogą być stosowane tylko w wypadku 
wcześniejszego i odpowiedniego zagruntowania. Wszystkie prace związane z gruntowaniem 
i szpachlowaniem jastrychu mogą być wykonywane dopiero po osiągnięciu przez niego 
odpowiedniej dojrzałości.

Produkt CONTOPP® Fasercompound  w pełni nadaje się do jastrychów ogrzewanych. 
Należy zwrócić jednak szczególną uwagę na to, aby materiały użyte do wykonania 
jastrychu były odpowiedniej jakości, pozwoli to uniknąć niepotrzebnych szkód wynikających 
z nieodpowiedniego stanu jastrychu cementowego. W tym celu należy więc przestrzegać 
zaleceń producenta i postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokole przegrzewania 
dla jastrychów ogrzewanych z dodatkiem CONTOPP ® Fasercompound.

JASTRYCHY
OGRZEWANE

• DIN 4725 „Podgrzana woda - ogrzewanie podłogowe”;
• DIN 18560 „Jastrychy w budownictwie”;
• DIN EN 13139 „ Uziarnienie kruszywa w zaprawie”;
• DIN EN 13813 „Zaprawa jastrychowa i masy jastrychowe”;
• BEB (1998) „Wskazówki dotyczące pomiaru wilgotności jastrychu”;
• BEB (2002) „Wskazówki dotyczące przygotowania i oceny podkładów”.

PRZYTACZANE
WYTYCZNE
I NORMY



BEZPIECZEŃSTWO
PRACY

WSKAZÓWKI
OGÓLNE
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Komentarz:
Przetwarzane przez nas surowce i produkowane wyroby podlegają surowej kontroli 

zakładowej. Przy zastosowaniu tego produktu nie mogą być stosowane żadne domieszki innych 
producentów. Zwraca się uwagę, iż nasze wyroby i procedury należy sprawdzić pod kątem 
ich przydatności względem oczekiwanych warunków na placu budowy. Ponieważ nie mamy 
żadnej kontroli nad warunkami miejsca budowy lub wykonaniem prac budowlanych z niniejszej 
instrukcji nie może wynikać żadna odpowiedzialność prawna. Wraz z ukazaniem się niniejszej 
instrukcji wszelkie poprzednie tracą swoją ważność.

Stan:
12.12.2016

System kompozytowych modyfikatorów wytrzymałości jastrychu CONTOPP® nie zawiera 
rozpuszczalników ani chlorków, jest bezpieczny i nie stanowi zagrożenia na budowie. 
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przechowywania i użytkowania kompozytowych 
modyfikatorów z serii CONTOPP® znajdują się w kartach technicznych poszczególnych 
produktów.

Dzięki możliwości stosowania modyfikatorów CONTOPP® Compound z innymi produktami 
z serii CONTOPP® zaprawa cementowa staje się lżejsza w obróbce, a końcowe parametry 
wytrzymałości jastrychu cementowego mogą zostać znacznie zwiększone.

Stosowanie produktów z serii CONTOPP® kruszywa pozwala na znaczną redukcję wody 
zarobowej, podniesienie wytrzymałości jastrychu na zginanie i ściskanie jaki i przyspieszenie 
jego schnięcia również przy użyciu cementu CEM II jak i problematycznego kruszywa, co  
w przypadku mieszanki standardowej nie byłoby możliwe.

KOMPATYBILNOŚĆ
Z INNYMI
PRODUKTAMI
SERII
CONTOPP®

Rysunek 3. Przykład obrazujący przebieg procesu schnięcia i twardnienia przy 
zastosowaniu produktów Contopp w porównaniu z mieszankami standardo-
wymi.


