
Strona 1 z 2 

 
0277 IT 09.11  

          Remmers Polska Sp. z o.o.  ul. Sowia 8  62-080 Tarnowo Podgórne  tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111      www.remmers.pl           Remmers Polska Sp. z o.o.  ul. Sowia 8  62-080 Tarnowo Podgórne  tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 

 

          Remmers Polska Sp. z o.o.  ul. Sowia 8  62-080 Tarnowo Podgórne  tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 

 

          Remmers Polska Sp. z o.o.  ul. Sowia 8  62-080 Tarnowo Podgórne  tel. 61 8168100 fax: 61 8168111          www.remmers.pl 

 





 

 

Obszary stosowania 

Zalecany obszar stosowania płyt 
Remmers SLP CS Laibungsplatte 
to powierzchnie zaatakowane 
przez grzyby pleśniowe w miej-
scach mostków termicznych lub 
pod nieodpowiednimi systemami 
termoizolacji, w przypadku po-
wstawania kondensatu lub uszko-
dzeń będących wynikiem konden-
sacji jak gnicie drewna konstrukcji 
szachulcowych, korozja stali zbro-
jeniowej, stęchły zapach, wilgotne 
plamy itp. 
Płyta nadaje się do stosowania na 
wewnętrznej stronie ścian ze-
wnętrznych, na ścianach we-
wnętrznych oraz na sufitach po-
mieszczeń. 

Właściwości produktu 

Płyty antypleśniowe Remmers SLP 
CS Laibungsplatte składają się  
z krzemianu wapnia, czysto mine-
ralnego materiału. Ze względu na 
swoją mikroporowatą strukturę 
płyty te mają wysoką kapilarność, 
dzięki czemu kondensat pojawia-
jący się sporadycznie w miejscach 
mostków termicznych jest odpo-
wiednio odprowadzany. W okre-
sach wysychania wchłonięta wil-
goć jest na dużej powierzchni od-
dawana z powrotem do pomiesz-
czenia. Płyta jest przy tym w wy-
sokim stopniu otwarta na dyfuzję 
pary wodnej, izoluje cieplnie, jest 
nieszkodliwa dla środowiska, nie-
palna i hamuje rozwój pleśni. 
 

Elementy systemu 

Aby poprzez obróbkę nie wywierać 
negatywnego wpływu na właści-
wości i skuteczność działania  
antypleśniowych płyt Remmers 
SLP CS Laibungsplatte, opraco-
wano specjalnie dostosowane 
elementy systemu przeznaczone 
do układania i wykończenia płyt. 

 w celu zabicia grzybni pleśni na 
zaatakowanych powierzch-
niach, w szczególności  
w przypadku zarażenia na ma-
łych powierzchniach:  
Remmers Schimmel-Stop 

 do związana zarodników na 
powierzchni zanieczyszczonych 
materiałów budowlanych prze-
znaczonych do usunięcia: 
Remmers Sporenbinder 

 do klejenia: 
Remmers Ansetzmörtel SLP 

 do wygładzania i wykonywania 
drobnoziarnistych, zamkniętych 
powierzchni nadających się do 
malowania: 
Remmers Schimmel-
Sanierspachtel lub Schimmel-
Sanierspachtel fein 

 jako alkaliczna powłoka malar-
ska o otwartych kapilarach: 
Remmers Schimmel-
Sanierfarbe 

 Zasadniczo bezpośrednio na 
płyty antypleśniowe Remmers 
SLP CS Laibungsplatte, po za-
gruntowaniu Tiefgrund W 
można nakładać tapety. Jednak 
nakładanie (z reguły „szczel-
nej”) tapety przeczy zasadzie 
działania płyt SLP CS, opartej 
na chłonności kapilarnej. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0277 

Remmers SLP CS  
Laibungsplatte 

 

Aktywne kapilarnie, mineralne płyty wewnętrznej 
izolacji termicznej przeznaczone do wilgotno-
ściowo-energetycznej renowacji budynków.  
Rozwiązują problemy kondensacji poprzez bufo-
rowanie i zwiększone kapilarne oddawanie wody. 

 
 

Wymiary: 
grubość płyty: 15 mm 
długość: ok. 500 mm 
szerokość: ok. 250 mm 
 

Gęstość objętościowa: ok. 300 kg/m³ 
Porowatość: ok. 85% obj. 
Współczynnik przewodności cieplnej: ok. 0,0727 W/mK 
Dyfuzja pary wodnej: 05/50 μ = 4,6 
Nasiąkliwość powierzchniowa: ok. 77 kg/(m

2
 h

0,5
) 

Wytrzymałość na ściskanie: ok. 2,0 N/mm² 
Wytrzymałość na zginanie: ok. 1,1 N/mm² 
Reakcja na ogień: A1 materiał niepalny 
Dopuszczenie budowlane: Z-23.11-1775 
 

Dane techniczne produktu 



Strona 2 z 2 

0277 IT 09.11 

          Remmers Polska Sp. z o.o.  ul. Sowia 8  62-080 Tarnowo Podgórne  tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111      www.remmers.pl           Remmers Polska Sp. z o.o.  ul. Sowia 8  62-080 Tarnowo Podgórne  tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 

 

          Remmers Polska Sp. z o.o.  ul. Sowia 8  62-080 Tarnowo Podgórne  tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 

 

          Remmers Polska Sp. z o.o.  ul. Sowia 8  62-080 Tarnowo Podgórne  tel. 61 8168100 fax: 61 8168111          www.remmers.pl 

 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. 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 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 

tracą swoją ważność. 

 

1. 

 

Nakładanie zaprawy Remmers Ansetzmörtel 
SLP na całą powierzchnię i przeczesanie pacą 
ząbkowaną 
 

2. 

 

Przyklejanie płyt SLP CS, poczynając od dołu. 
 

3. 

 

Szpachlowanie styków płyt materiałem  
Remmers Schimmel-Sanierspachtel lub 
Schimmel-Sanierspachtel fein 
 

4. 

 

Końcowe malowanie farbą Remmers 
Schimmel-Sanierfarbe. 

 

Sposób stosowania 

1. Zaznaczyć na płycie wyma-
gane wymiary. 

2. Przyciąć za pomocą wyrzy-
narki lub pilarki tarczowej. 

3. Krawędzie cięcia można  
w razie potrzeby wykończyć 
tarnikiem. 

4. Na całej powierzchni, na 
wstępnie zwilżoną ścianę na-
nieść Remmers Ansetzmörtel 
SLP używając szpachli ząb-
kowanej, w razie potrzeby na-
nieść materiał także na spod-
nią stronę płyty. 

5. Przytknąć i docisnąć płytę 
rozpoczynając od dołu, wy-
równać używając poziomnicy. 

6. Usunąć nadmiar zaprawy po 
dociśnięciu styków płyt. 

7. Nie dopuszczać do powsta-
wania spoin krzyżowych pod-
czas nakładania następnej 
płyty antypleśniowej.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
600 płyt na palecie 
(10 płyt w pakiecie) 
 
Powierzchnia użytkowa  
jednej płyty: 
0,125 m² 
Czyli ok. 8 płyt na m²

 

 
Składowanie: 
W miejscu suchym i zabezpieczo-
nym przed mrozem. 
 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Resztki produktu należy usuwać 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. Opróżnione opakowania 
dostarczyć do systemu recyklingu. 
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