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Obszary stosowania 

Zaprawy mieszane na placu bu-
dowy i towarowe, zwłaszcza do 
murowania, tynkowania i spoino-
wania. 

Właściwo ści produktu 

Po dodaniu środka Remmers  
Mischöl w świeżej zaprawie tworzą 
się mikropory powietrzne. Dzięki 
działaniu podobnemu do działania 
łożysk kulkowych prowadzi to do 
lepszej plastyczności, urabialności 
i jednocześnie zwiększa objętość 
zaprawy do 10%. Poza tym za-
prawa oddaje mniej wody i nie mu-
si być dodatkowo mieszana. Po 
stwardnieniu kapilary w zaprawie 
są przerwane mikroporami po-
wietrznymi. Prowadzi to do ograni-
czenia powstawania wykwitów. 
Zwłaszcza w zaprawie cementowej 
pory zmniejszają wytrzymałość na 
ściskanie, a przez to podatność na 
powstawanie rys. 

Sposób stosowania 

Preparat Remmers Mischöl na-
leży rozpu ścić w wodzie zaro-
bowej. Dodaje si ę około 1 l  
(ok. 1 kg) na ka żde 200 l wody  
(1 beczka).  Zaprawę należy przy-
gotować i stosować zgodnie  

z normami i regułami rzemiosła, 
zwłaszcza zgodnie z DIN 1053  
i DIN 18550. Minimalna temperatu-
ra stosowania +5° C. 

Wskazówki 

Preparat Remmers Mischöl jest 
odporny na mróz do -10° C. Za-
marznięty materiał należy rozmro-
zić w temperaturze pokojowej. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kanistry z tworzywa sztucznego 
względnie puszki blaszane: 
1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg  
beczki 210 kg. 
 
Zużycie: 
30 do 50 g na każde 25 kg spoiwa, 
co odpowiada 0,5-0,8 kg/m³ za-

prawy (0,5-0,8 l/m³), względnie  
1 kg/ na każde 200 l wody  
(1 beczka). 
 
Składowanie: 
W zamkniętych pojemnikach, przy 
prawidłowym składowaniu co naj-
mniej 2 lata. 

Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, 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. 
 
 
 
 
 

Dane techniczne  produktu  

Gęstość: ok. 1,0 g/ cm³ przy 20°C 
Lepkość przy 20°C: >10 sek. (dysza 4, DIN 53211) 
Odczyn pH: ok. 12 
Zawartość chlorowców: < 0,05 %  
Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością 
- Tworzenie porów powietrznych wg DIN 1164/18555 
- Uplastycznienie wg DIN 1164 
- Czas wiązania wg DIN 1164 
- Gęstość zaprawy wg DIN 18555 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0120 

Mischöl 
Środek wytwarzający pory powietrzne oraz  
domieszka do zapraw 
Wodny preparat oparty na surowcach naturalnych  
„mydło z żywicy naturalnej” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt wodny  Do zastoso-
wań we-

wnętrznych  
i zewnętrznych 

 Proporcja mie-
szania z wodą 

 Temperatura 
stosowania 

 Zużycie  
w stosunku  
do spoiwa 
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miejscu, opa-
kowanie za-
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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. 


