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Mlecznienie tynków mozaikowych

Przyczyny mlecznienia

• Układ emulgujący dyspersji polimerowej

• Rozkład wielkości cząstek (rozrzut oraz wielkość)

• Wysychanie w temperaturze, w której nie zaszło 
„zeszklenie” cząstek polimeru

• Uszkodzenie polimeru przez środki pomocnicze

• Grupy hydrofilowe w układzie i w utworzonej wyprawie

Pozostałe problemy

• Wysoka tendencja do brudzenia się

• Spadek wytrzymałości w czasie

• Obniżenie zdolności wiązania dyspersji polimerowej

Rozwiązaniem jest nie tylko prawidłowe dobranie dyspersji  polimerowej, ale i pozostałych surowców 
(środków pomocniczych)
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Układ emulguj ący dyspersji polimerowych 

Producenci zasadniczo nie podają jakiego typu zastosowano emulgatory, ograniczając się
jedynie do podania informacji o układzie emulgującym

• jonowym

• niejonowym

• mieszanym

Nie tyle rodzaj, co nadmiar emulgatorów oraz ich polarność jest 
przyczyną mlecznienia

Eliminacja efektu mlecznienia w tynkach mozaikowych pod kątem 
układu emulgującego może odbywać się na zasadzie:

• doboru dyspersji polimerowej nie zawierającej nadmiaru emulgatorów

• związania nadmiaru emulgatorów za pomocą związków reaktywnych 
wobec emulgatorów
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Rozkład wielko ści cząstek 

Rozkład wielkości cząstek w dyspersjach do tynków mozaikowych powinien być zawsze 
możliwe zawężony do zakresu: 

0,06 – 0,10 µm lub 0,06 – 0,12 µm

Rozkład wielko ści cz ąstek dyspersji 

Wielko ść cząstki, nm

Dyspersja nr 1 Dyspersja nr 2

Stosowanie dyspersji o rozmiarze cząstki powyżej mediany 0,10 µm powoduje nieodpowiednie związanie 
uziarnień piasku kwarcowego – szczególnie powlekanego żywicami syntetycznymi

W konsekwencji prowadzi to do odspajania się piasku od dyspersji i kruszenia się wyprawy w czasie
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Uszkodzenie polimeru przez środki pomocnicze 

Zwykle odpowiedzialne za uszkodzenie:

• odpieniacze (silikonowe oraz zawierające krzemionkę płomieniową)

• środki hydrofobizujące

• dodatki reologiczne HEUR

Mogą wpływa ć na drastyczne zwi ększenie czuło ści wyprawy na wod ę oraz 
wpłyn ąć na zmiany wytrzymało ści w czasie
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Uszkodzenie polimeru przez środki pomocnicze 

Tynk mozaikowy z odpieniaczem A Tynk mozaikowy z odpieniaczem B

Odporno ść na uderzenie tynku mozaikowego z ró żnymi odpieniaczami
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Uszkodzenie polimeru przez środki pomocnicze 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

C
iś

ni
en

ie
 p

ow
od

uj
ą
ce

 o
de

rw
an

ie
, 

M
P

a

1 2 3 4

Dodatek reologiczny poliuretanowy

Przyczepno ść wypraw mozaikowych do podło ża betonowego Rocholl (MC 0,45)

Po standardowym kondycjonowaniu Po 500 h w Q-SUN
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Neutralizowanie grup hydrofilowych 

Neutralizacja za pomoc ą aminy Alpamine N41:

• redukuje ilość obecnych grup hydrofilowych w układzie

• przyczynia się do lepszego formowania wyprawy

• wspomaga powinowacenie dyspersji polimerowej z powierzchnią piasku kwarcowego powlekanego 
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Neutralizowanie grup hydrofilowych 
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Dyspersja polimerowa

Przyczepno ść wypraw mozaikowych do podło ża betonowego Rocholl (MC 0,45) przed i po 
neutralizacji

Bez aminy z Alpamine N41
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Spadek wytrzymało ści tynku w czasie                    
- czy tak musi by ć? 
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Jak wyprodukowa ć nie mleczniej ący… o dobrej 
wytrzymało ści… i dobrej cenie tynk mozaikowy? 
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Laboratorium aplikacyjne w Polsce

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów             
i Polimerów SPEKTROCHEM

ul. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg 

Tel. +48 15 822 45 22

Tel.kom. +48 692 408 230

E-mail: laboaratorium@spektrochem.pl

www.vinavil.com www.spektrochem.pl

Bezpłatne konsultacje w zakresie doboru i stosowani a dyspersji polimerów we wszystkich układach
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Dziękuj ę za uwagę


