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Obszary stosowania 

 Wykonywanie faset uszczel-
niających na połączeniach po-
sadzka/ściana 

 Spoiny robocze i wypełnione 
zaprawą 

 Zamykanie statycznych (nie-
pracujących) rys w starym i  
nowym budownictwie 

 Zamykanie wyłomów, zagłę-
bień ubytków, dziur i jam w 
podłożach mineralnych. 

Właściwości produktu 

Fabrycznie mieszana sucha za-
prawa do uszczelniania z zapew-
nioną wysoką przyczepnością. 
Szczelna w stosunku do wody  
i wilgoci, zachowująca w znacz-
nym stopniu przepuszczalność pa-
ry wodnej. 

Podłoże 

 Podłoże musi być zwarte i nośne. 
Elementy luźne i zmniejszające 
przyczepność oraz mleczko ce-
mentowe należy usunąć przez pia-
skowanie, skucie lub inną metodą. 

Sposób stosowania 

Przez dodanie około 10% wody do 
suchej zaprawy (ok. 3 l wody na 30 

kg) uzyskuje się konsystencję gę-
stoplastyczną. Aby otrzymać za-
prawę o konsystencji wilgotnej na-
leży użyć mniejszej ilości wody, 
aby uzyskać konsystencję płynną 
należy zwiększyć ilość wody. Pod-
łoże oczyścić i zmoczyć. Pozwolić 
aby wodą wsiąknęła. 
 Faseta uszczelniająca - nowe 
budownictwo 
Dokładnie oczyszczony styk ściany 
i fundamentu należy zagruntować 
preparatem Kiesol rozcieńczonym 
1:1 wodą i szlamem Dichtschläm-
me i na świeżo ułożyć fasetę usz-
czelniającą z zaprawy Remmers 
Sperrmörtel (promień 5 cm). Na-
stępnie, na wystającej poziomej 
części oraz stronie czołowej fun-
damentu, łącznie z obszarem 
ściany zewnętrznej do wysokości 
ok. 20 cm (min. 5 cm powyżej dru-
giej spoiny wspornej) należy wy-
konując jeden cykl krzemionkowa-

nia preparatem Kiesol rozcieńczo-
nym 1:1 wodą i szlamem  
Remmers Dichtschlämme. 
 Faseta uszczelniająca - stare 
budownictwo 
Podczas uszczelniania piwnic  
w istniejących budynkach należy 
najpierw uszczelnić miejsca wy-
cieku wody (spoiny, rysy) stosując 
wielokrotnie preparaty Kiesol  
i Remmers Rapihärter. 
Następnie wykonać krzemionko-
wanie gruntujące preparatem  
Kiesol rozcieńczonym 1:1 wodą  
i szlamem Remmers Sulfatex-
schlämme i ułożyć fasetę uszczel-
niającą, tak jak wyżej. Powierzch-
nię samej fasety należy zatrzeć, 
ale nie wygładzać.  

Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wody lub 
świeżej zaprawy. 

Dane techniczne produktu 

Kolor: szary 
Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm 
Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut 
Współczynnik nasiąkliwości  
w 24: ≤ 0,1 kg/(m²*h0,5) 
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 N/mm²  
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 N/mm² 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0311 

Sperrmörtel 
Zaprawa uszczelniająca typu PCC 
Sucha zaprawa przygotowywana fabrycznie, modyfikowana two-
rzywami sztucznymi, zawierająca spoiwa hydrauliczne i natural-
ne kruszywa mineralne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zastoso-
wań we-

wnętrznych i 
zewnętrznych 

 Proporcja su-
cha  

zaprawa / wo-
da 

 Temperatura 
stosowania 

 Czas  
mieszania 

 Układanie za-
prawy/ 

szpachlowa-
nie/nakładanie 

kiel-
nią/spoinowa-

nie 
 

 Zużycie łączne 
na mm grubości 

warstwy przy 
klejeniu całą po-

wierzchnią 

 Okres przecho-
wywania 

 Chronić przed 
wilgocią 
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Stosować tylko wówczas, gdy 
temperatura podłoża, powietrza 
lub materiału budowlanego mieści 
się w przedziale od +5 do +30 °C. 

Podane parametry techniczne pro-
duktu zostały określone w warun-
kach laboratoryjnych przy tempe-
raturze 23°C i wilgotności względ-
nej powietrza 50%. Niskie tempe-
ratury wydłużają, wysokie skracają 
czasy przydatności do użycia 
i twardnienia. 

Ułożoną zaprawę należy przykry-
wać w razie deszczu i chronić 
przed mrozem. 

Narzędzia, czyszczenie 

Do mieszania mieszarka elek-
tryczna. Do ułożenia fasety odpo-
wiednie kielnie i rura PVC 100 mm. 
Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 30 kg 
Zużycie: 
Ok. 2,0 kg/l wypełnianej  
przestrzeni 
Faseta uszczelniająca 
a) Nowe budownictwo 
2,0 kg/m Remmers Sperrmörtel 
(0,2 kg/m Kiesol i 1,5 kg/m  
Remmers Dichtschlämme). 
b) Stare budownictwo 
2,0 kg/m Remmers Sperrmörtel 
(0,2 kg/m Kiesol i 1,5 kg/m  
Remmers Sulfatexschlämme). 

Składowanie: 
W suchym miejscu, w oryginal-
nych, zamkniętych opakowaniach 
co najmniej 12 miesięcy. 

 

 

 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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