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Obszary stosowania 

• Do sporządzania nachylonego 
jastrychu lub jako wyrównanie 
nachylenia w systemach Silicate. 

• Można wbudowywać warstwy od 
2 do 12 cm. 

Właściwości produktu 
Remmers Silicate Mix 6 to specjal-
na kombinacja. 

Mieszanie Silicate FL 

Remmers Silicate Mix 6 to specjal-
na mieszanka mytych i suszonych 
piecowo wypełniaczy o ustalonej 
krzywej przesiewu. Do ręcznego 
układania z zastosowaniem kla-
sycznych technik jastrychowych. 
Tworzy otwartoporową powierz-
chnię. 

Można stosować z produktami 

• Silicate Base (012011) 
• Silicate T (012015) 
• Silicate FL (012013). 

 

Wskazówki 

Nie nakładać w temperaturach po-
niżej +5ºC ani na zamarznięte pod-
łoża. Wysokie temperatury skraca-
ją a niskie wydłużają wszystkie 
podane czasy. Po naniesieniu, go-
tową powłokę należy chronić przez 
co najmniej 24 godziny przed 
czynnikami atmosferycznymi (np. 
słońce, deszcz, wiatr, mróz).  

Można stosować z produktami 

• Silicate T (012015) 
• Silicate Mix 6 (012016) 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 

Worek papierowy 20 kg. 
Zużycie: 
Zależnie od rodzaju zastosowania. 
Składowanie:  
Przy składowaniu w suchym miej-
scu okres przechowywania jest 
nieograniczony. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska i usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
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Posadzki/ściany 
wewnątrz i na 

zewnątrz 

 Zużycie zależnie 
od rodzaju za-

stosowania 

 Okres 
przechowywania 

 Chronić przed 
wilgocią 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postać:  ciało stałe 
Gęstość: 2,65 g/cm³ (gęstość ziarna) 
Granulacja: ok. 0,2 - 6,0 mm 
Proporcje mieszania:   Silicate Base (art. 012011)  
   7,7 % /3,47 kg/2,7 l : 25 kg Silicate T 

  (art. 012015) i 20 kg Silicate Mix 6 
 
 
 

Dane techniczne produktu 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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