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Obszary stosowania 

� Wzmacnianie murów z pust-
kami i luźnym wypełnieniem, 
zgodnie z instrukcją WTA 4-3-
98-D. 

� Wypełnianie spoin, w szcze-
gólności podczas wymiany ce-
gieł. 

� Wypełnianie wywierconych  
w murze otworów po jego na-
sączeniu względnie iniekcji  
w systemie Remmers Kiesol 
przeciw wilgoci podciąganej 
kapilarnie. 

Właściwo ści produktu 

Remmers Bohrlochsuspension to 
bardzo drobno uziarniona zaprawa 
o następujących właściwościach:  

� doskonała płynność 
� zdolność bezskurczowego wy-

pełniania przestrzeni  
� wysoka odporność na siarcza-

ny i niska zawartość aktyw-
nych alkaliów 

� po związaniu: dobra przyczep-
ność na sucho, porowatość 
i przepuszczalność płynów  
iniekcyjnych. 

   

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0312/0309 

Bohrlochsuspension 
Mineralnie wiążący materiał wypełniający  
i iniekcyjny, o dobrej rozpływności. 
Odmiana specjalna: Remmers Bohrlochsuspension "fest"  
(nr art. 0309). Fabrycznie mieszana zaprawa drobnoziarnista, 
złożona z cementu odpornego na siarczany, trasu, wapna i mine-
ralnych kruszyw. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Do zastoso-
wań we-

wnętrznych i 
zewnętrznych 

 Proporcja mie-
szania  sucha 
zaprawa / wo-

da 

 Temperatura 
stosowania 

 Nasączanie 
przez wywier-
cone otwory/ 

iniekcja ciśnie-
niowa 

 Łączna ilość 
materiału na 

litr wypełnianej 
przestrzeni  

 Okres prze-
chowywania 

 Chronić przed 
wilgocią! 

  

Dane techniczne  produktu  

Kolor: szary 
Uziarnienie: < 0,2 mm 
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm³ 
Czas przydatności do  
stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C 
Czas wiązania przy 20°C  
wg DIN 1164 
początek wiązania: > 8 godz. 
koniec wiązania: > 10 godz. 
Zawartość porów powietrznych: < 10% obj. 
Zawartość alkaliów: < 0,5% 
Zawartość fazy C3A: < 0,1% 
Porowatość: > 20% wag. 
 
 Remmers  Remmers 
 Bohrloch- Bohrloch- 
 suspension  suspension "fest" 
 (art. 0312) (art. 0309) 
Wytrzymałość  
na zginanie 
7 dni: ok. 0,8 N/mm² ok. 1,0 N/mm² 
28 dni: ok. 1,5 N/mm² ok. 3,0 N/mm² 
Wytrzymałość  
na ściskanie 
7 dni: ok. 2,0 N/mm² ok. 3,0 N/mm² 
28 dni: ok. 3,5 N/mm² ok. 6,0 N/mm² 
 
Klasa wytrzymałości: M 2,5 M 5 
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Sposób stosowania 

Do czystego pojemnika na zapra-
wę wlać około 8 - 9 l , dodać 20 kg 
proszku Bohrlochsuspension , 
starannie wymieszać i po jakimś 
czasie ewentualnie mieszanie po-
wtórzyć. Zbyt mała ilość wody po-
woduje niewystarczającą płynność, 
zbyt duża ilość wody prowadzi do 
oddzielania wody, nierównomier-
nego twardnienia względnie wy-
dłużenia czasu wiązania. Przy-
spieszenie czasu wiązania, 
zwłaszcza przy niskich temperatu-
rach i mokrym murze, uzyskuje się 
przez dodanie ok. 10% środka 
Remmers Rapidhärter (art. 1010) 
względnie Remmers  
Schnellzement (art. 2834). 

Przy bezciśnieniowym wypełnianiu 
pustek materiał Remmers 
Bohrlochsuspension wlewany jest 
przez lejek. Przy wtłaczaniu pod 
ciśnieniem należy dodawać do za-
czynu Remmers Bohrlochsuspen-
sion 5% domieszki Remmers 
Fließmittel FM (art. 0251) 
i stosować odpowiednie urządze-
nia iniekcyjne. Najwcześniej po 7 
dniach od wprowadzenia zaprawy 
Bohrlochsuspension otwory iniek-
cyjne należy ponownie rozwiercić 
wiertłem o średnicy większej o ok. 
2-4 mm i wykonać hydrofobową 
przeponę przeciw wilgoci podcią-
ganej kapilarnie stosując preparat 
Remmers Kiesol/Remmers  
Mauerinjektion. 
W przypadku, gdy nie jest możliwe 
zachowanie podanych czasów, 
można od razu nasączać prepara-
tem Kiesol, przy czym należy wte-
dy wywiercić drugi rząd otworów 
ok. 5 cm wyżej.  

Po wsiąknięciu preparatu Rem-
mers Kiesol, zamknąć otwory ma-
teriałem Remmers Bohrlochsu-
spension. 

 

Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno do-
prowadzać do urabialnej konsy-
stencji ani przez dodanie wody ani 
świeżej zaprawy. Nie stosować 
przy temperaturach podłoża, po-
wietrza lub materiału poniżej +5°C  
i powyżej +30°C. Podane parame-
try techniczne produktu zostały 
określone w warunkach laborato-
ryjnych przy temperaturze 20°C  
i wilgotności względnej powietrza 
65%. Niskie temperatury wydłuża-
ją, wyższe skracają czas przydat-
ności do stosowania i czas tward-
nienia. 
Miejsca naprawiane należy chronić 
przed zbyt szybkim wyschnięciem 
powodowanym przez bezpośred-
nie nasłonecznienie (obciążenia 
termiczne) lub przeciągi. 
W razie potrzeby powierzchnię na-
leży spryskać wodą. 

Narzędzia, czyszczenie 

Ręczna wiertarka z mieszadłem. 
Zalecane urządzenia: do maszy-
nowego wypełniania pustek pompa 
iniekcyjna Desoi-Injektionspresse 
Mb03 względnie pompa ślimakowa 
Desoi Schneckenpumpe SP4 lub 
bmp 6. 
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 20 kg 

Zużycie: 
Ok. 1,2 kg/l wypełnianej  
przestrzeni  

Składowanie: 
W zamkniętych opakowaniach 
składowanych w suchym miejscu, 
co najmniej 12 miesięcy. 
 

 

 

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. 


