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Obszary stosowania 

Ogólnie do murowania, spoinowa-
nia i tynkowania wewnątrz  
i na zewnątrz. Do tynków hydrofo-
bowych zgodnie z DIN 18550, 
punkt 4.222 jak również 4.224 ze-
wnętrzny tynk na ścianach piwnic  
i 4.225 zewnętrzny tynk cokołowy 
oraz jako domieszka hydrofobizu-
jąca do zaprawy murarskiej. 

Właściwo ści produktu 

Płynna domieszka uszczelniająca 
do zapraw posiadająca właściwo-
ści hydrofobowe. Tworzenie porów 
do 10% - lepsza wydajność za-
prawy i lepsza dyfuzja pary wod-
nej. Dzięki silnemu uplastycznieniu 
mieszanka zaprawy staje się ela-
styczna, wolno oddaje wodę i daje 
się łatwiej nakładać. Tynki łatwo 
schodzą z kielni i można je bez-
problemowo zacierać. Przy muro-
waniu łatwiej jest skorygować po-
łożenie cegieł ułożonych na za-
prawie, a zaprawa lepiej wciska się 
w spoiny. Stwardniała zaprawa 
charakteryzuje się wysoką hydro-
fobowością i małą łamliwością - 
ponieważ dzięki wytworzeniu po-
rów występuje mniej naprężeń. 

Hydrofobowość zapobiega wykwi-
tom. Przez utworzenie porów 
zmniejszona zostaje wytrzymałość 
zapraw cementowych na ściskanie 
a przez to poprawiony jest stosu-
nek wytrzymałości na zginanie do 
wytrzymałości na ściskanie. 

Sposób stosowania 

Preparat Remmers Mörteldicht MD 
III należy rozcieńczyć w wodzie za-
robowej w stosunku 1:100 do 1:50. 
1-2 l na 100 l wody. Do zapraw to-
warowych i gotowych dodawać 2-4 
kg/m3 bezpośrednio podczas mie-
szania lub później. Do prac tynkar-
skich zgodnie z DIN 18550 roz-
cieńczenie 1:100 jest wystarczają-
ce. 

 

 

Wskazówki 

Należy przestrzegać ogólnych re-
guł rzemiosła odnoszących się do 
prac tynkarskich i murarskich, 
a zwłaszcza chronić przed szybkim 
wysychaniem względnie przed 
mrozem. Z powodu wysokiej kon-
centracji składników czynnych 
Mörteldicht MD III może w niskich 
temperaturach zżelować. Jednak 
po przechowaniu w temperaturze 
pokojowej i wymieszaniu jest po-
nownie przydatny do użycia. 
Ponieważ przez wytworzenie po-
rów powietrznych zmniejszane są 
wytrzymałości, zwłaszcza wytrzy-
małość na ściskanie, to przy 
pierwszym zastosowaniu względ-
nie w przypadkach szczególnych 
wymagane jest badanie przydat-
ności. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0253 

Mörteldicht MD III 
Domieszka do zapraw tworząca pory  
i hydrofobizująca  
Naturalne związki kwasów tłuszczowych ulegające degradacji 
biologicznej 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt wodny  Do zastosowań 

wewnętrznych 
i zewnętrznych 

 Proporcja 
mieszania dwóch 

komponentów 

 Temperatura 
stosowania 

 Ilość 
nakładanego 

materiału 

 Przechowywać  
w chłodnym 

miejscu, chronić 
przed mrozem 

i wilgocią / 
zamykać 

opakowanie  

 Okres 
przechowywania 

  

 
Dane techniczne  produktu  

Lepkość DIN 2:120 ± 5 sek. przy + 20°C 
 DIN 4:15 ± 2 sek. 
Odczyn pH: 12 ± 2 
Gęstość: 1,0 ± 0,02 g/cm³ 
Zawartość chlorowców: < 0,05 % (m/m) 
Nadzór jakościowy: nadzór nad jakością i składem. 

EN ISO 9001 
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Narzędzia, czyszczenie 

Agregaty tynkarskie, mieszarki do 
zapraw, kielnie tynkarskie, pace do 
zacierania. 
Narzędzia należy czyścić na świe-
żo wodą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kanistry z tworzywa sztucznego  
1 kg, 5 kg i 10 kg 

Zużycie: 

1 : 100 w wodzie = ok. 2 kg/m³ 
zaprawy 

1 :  50 w wodzie = ok. 4 kg/m³ 
zaprawy 
W zależności od grubości tynku 
około 50 g/m² 

Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach przy składowaniu  
w miejscu chłodnym i zabezpie-
czonym przed mrozem co najmniej  
1 rok. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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. 


