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Obszary stosowania 

Do wytwarzania wodoszczelnego 
betonu, „białych wanien” przy bu-
dowie zbiorników oraz w budow-
nictwie nadziemnym, podziemnym 
i wodnym. 

Właściwości produktu 

Remmers Dichtungsmittel (DM) 
jest hydrofobizującym proszkiem 
uszczelniającym, który powoduje 
zmniejszenie nasiąkliwości o 30-
40% (określona na zaprawie nor-
mowej zgodnie z wytycznymi ba-
dawczymi wg DIN 1164/EN 196). 

 

Przy badaniu wodą pod ciśnieniem 
wg DIN 1048 głębokość wnikania 
wody ulega zmniejszeniu do 5-10 
mm. Remmers Dichtungsmittel 
(DM) wydłuża czasy obróbki beto-
nu, to znaczy początek wiązania 

jest opóźniany, w zależności od 
rodzaju cementu, o 30 minut do 2 
godzin, z czego wynika możliwość 
przedłużonego transportu i lepsze-
go zagęszczenia. 
Remmers Dichtungsmittel (DM) 
nadaje się do wszystkich rodzajów 
cementu, także cementów NW, HS 
(cement o podwyższonej odporno-
ści na siarczany) oraz cementów 
niskoalkalicznych. 

Sposób stosowania 

Beton należy wytwarzać zgodnie  
z ustaleniami normy DIN 1045. 
Kruszywo, cement i środek 
uszczelniający Remmers Dich-
tungsmittel (DM) należy wymie-
szać na sucho. Suchą mieszankę 

miesza się intensywnie z wodą za-
robową w betoniarce o wymuszo-
nym mieszaniu.  
Zalecane dozowanie domieszki 
Remmers Dichtungsmittel (DM): 
15 do 20 g na każdy kg cementu 
względnie 1,5 do 2,0 % wag.  
w stosunku do ciężaru cementu. 
Maksymalna dopuszczalna ilość 
domieszki: 
20 g na każdy kg cementu 
względnie 2,0 % wag. w stosunku 
do ciężaru cementu. 
W celu określenia dokładnej ilo-
ści domieszki należy przed za-
stosowaniem wykonać próbę 
przydatności zgodnie z EN 206-1 
oraz DIN 1045-2. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0250 

Dichtungsmittel (DM) 
Hydrofobizujący środek uszczelniający do betonu  
i żelbetu zgodny z EN 934-2: T. 9 
Certyfikat UE: 0921-CPD-2006 
Instytucja certyfikująca: Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 Całkowita ilość 
nakładanego 

materiału cement 
/ domieszka do 

betonu 

 Okres 
przechowywania 

 Przechowywać w 
miejscu 

chłodnym. 
Chronić przed 

mrozem i 
wilgocią. 

Opakowanie 
zamykać  

      

 
Dane techniczne produktu 

Kolor / wygląd: beżowo-szary proszek 
Gęstość nasypowa: ok. 0,7 kg/l 
Jednorodność: mieszanka jednorodna,  

brak rozdzielania 
Składniki czynne: zgodnie z zakresem referencyjnym 
Zawartość ciał stałych: 96 % 

Całkowita zawartość chloru:   0,10 % wag. 
Zawartość chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie:  0,10 % wag. 
Zawartość alkaliów: < 7,50 % wag. 
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Należy zwrócić szczególną uwagę 
na niską wartość wskaźnika W/C, 
prawidłową krzywą przesiewu kru-
szywa, staranne mieszanie, za-
gęszczanie i utrzymanie w stanie 
wilgotnym.  
Należy uwzględnić szczeliny robo-
cze oraz dylatacyjne i zamknąć je 
wodoszczelnie taśmami dylatacyj-
nymi lub wężami iniekcyjnymi. 

Wskazówki 

Po upływie czasu przydatności do 
stosowania (1 rok od daty produk-
cji) Remmers Dichtungsmittel (DM) 
nie może już być używany. 
Zakład produkcyjny: Remmers 
Baustofftechnik GmbH, 49624 
Löningen 

Remmers Dichtungsmittel (DM) 
podlega certyfikowanej, zakłado-
wej kontroli produkcji zgodnie z EN 
934-2. 

Narzędzia, czyszczenie 

Zwykłe betoniarki o wymuszonym 
mieszaniu, urządzenia do trans-
portowania i wbudowania.  
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
karton: 16 x 1 kg  
worek papierowy 10 kg 

Zużycie: 
1,5-2,0 kg/100 kg cementu 

Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych opa-
kowaniach co najmniej 1 rok. 

Bezpieczeństwo, 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. 
 
 

 
 

0921 – CPR - 2006 

Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard-Remmers-Str. 13 

D – 49624 Löningen 
 

Rok: patrz data produkcji 
 

Nr GBI F 004-1 

EN 934-2:2009+A1:2012 
Domieszka uszczelniająca do betonu 

EN 934-2:T9 

Zawartość chlorków maks. ≤ 0,1 % masy 
Zawartość alkaliów maks. < 7,5 % masy 

Oddziaływanie korozyjne 
Zawiera wyłącznie składniki wg  
EN 934-1:2008, załącznik A 1 

Wytrzymałość na ściskanie 
Po 28 dniach: beton badany  85 % betonu 
kontrolnego 

Absorpcja kapilarna 

Badanie w ciągu 7 dni po 7 dniach dojrzewa-

nia: zaprawa badana  50 % masy zaprawy 
kontrolnej 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej 
Mieszanka badana  2 % objętości powyżej 
zawartości w mieszance kontrolnej 

Niebezpieczne substancje: NPD 
 

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. 

 


