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Obszary stosowania 

� Element systemu uszczelniania 
Kiesol i/lub systemu tynków re-
nowacyjnych Remmers.  

� Spełnia wymagania instrukcji 
WTA 2-9-04/D. 

� Szybkie przygotowanie podłoża 
przed nałożeniem tynków mine-
ralnych. 

� Szybkie wyrównania nierów-
nomiernej chłonności podłoża 
pod tynk, np. na porowatej ce-
gle, kamieniu naturalnym lub 
murze mieszanym.  

� Szybkowiążąca warstwa 
sczepna na szczelnych 
względnie słabo chłonących 
podłożach, np. na uszczelnie-
niach wewnętrznych, betonie, 
szczelnej i gładkiej cegle. 

Właściwo ści produktu 

Remmers Vorspritzmörtel schnell 
jest fabrycznie wymieszaną suchą 
zaprawą, która po zmieszaniu  
z wodą jest gotowa do stosowania.  
 

� Łatwe nakładanie, bardzo do-
bra przyczepność  

� Hydrauliczna, szybkowiążąca 

� Już po 90 minutach można po-
krywać tynkami 

� Wysoka odporność na siarcza-
ny i niska zawartość aktywnych 
alkaliów 

� Dobre zespolenie z później na-
kładaną warstwą tynku 

� Odporna na wodę, czynniki at-
mosferyczne i mróz, przepusz-
czalna dla pary wodnej. 

Podło że 

Podłoże pod tynk musi być nośne  
i pozbawione substancji osłabiają-
cych przyczepność. Stare i znisz-
czone warstwy tynków, farby i inne 

powłoki należy usunąć (technika 
delikatnego mikropiaskowania, 
piaskowanie, hydropiaskowanie). 
Chłonące, suche podłoża należy 
wstępnie zmoczyć, tak aby stały 
się matowo wilgotne!  

Sposób stosowania 

Wlać najpierw ok. 5,5 l wody  do 
czystego pojemnika na zaprawę, 
wsypać 30 kg Remmers Vor-
spritzmörtel schnell  i wymieszać 
przez ok. 3 min. za pomocą mie-
szadła, aż do uzyskania jednorod-
nej konsystencji odpowiedniej do 
stosowania. Obrzutkę nakładać na 
podłoże kielnią lub szczotką stalo-
wą, natychmiast po wymieszaniu.  
Po przygotowaniu podłoża należy 
siatkowo (50 - 70% pokrycia), 
cienką warstwą (maks. 5 mm) na-

Dane techniczne  produktu  

Kolor: szary 
Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm³ 
Czas przydatności do użycia 
po wymieszaniu: ok. 10 minut 
Wytrzymałość na ściskanie: CS IV 
Głębokość wnikania wody:  po 1 godz. > 5 mm 
Reakcja na ogień: euroklasa A 1 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0406 

Vorspritzmörtel schnell 
Szybkowiążąca obrzutka specjalna. 
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) 
w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002 %. 
 
 
 
 
 

Do zastoso-
wań ze-

wnętrznych 
i wewnętrz-

nych 

Proporcja 
mieszania 
suchej za-

prawy z wodą 

Temperatura 
stosowania 

Czas miesza-
nia 

Narzucanie 
ręczne lub 

maszynowe 

Czas przydat-
ności do uży-
cia po wymie-

szaniu 

Łączna ilość 
materiału na 
mm grubości 
pokrycie cał-

kowite 

Okres prze-
chowywania 

Chronić przed 
wilgocią! 
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rzucać wymieszaną obrzutkę 
Remmers Vorspritzmörtel schnell 
jako warstwę sczepną. Przyczep-
ność na gładkich i szczelnych po-
wierzchniach poprawia się przez 
dodanie preparatu Remmers Haft-
fest (art. 0220), a Vorspritzmörtel 
schnell nakłada się kryjąco (100%) 
warstwą o grubości nie przekra-
czającej 5 mm. 

Wskazówki 

Obrzutki Remmers Vor-
spritzmörtel schnell nie nale ży 
stosowa ć do wyrównania nie-
równo ści podło ża! 
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. 

Obrzutkę Remmers Vorspritz-
mörtel schnell należy chronić 
przed zbyt szybkim odparowaniem 
wody, szczególnie przed nasło-
necznieniem i wiatrem, wewnątrz 
chronić przed przeciągami  
i zbytnim ogrzewaniem.  

Nie stosowa ć na podło żach gip-
sowych. 
  
Podczas wykonywania obrzutki na-
leży przestrzegać normy DIN 
18550 i wskazówek producenta 
materiału, z którego wykonane są 
ściany. 

Może zawierać śladowe ilości piry-
tu pirytu lub siarczku żelaza. 

 

Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka, mieszadło, mieszarka 
przeciwbieżna, kielnia, szczotka 
druciana. 
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 30 kg 
 
Zużycie: 
Przy nakładaniu kryjącym: 4-6 
kg/m². 
 
Składowanie: 
W suchym miejscu, w zamkniętych 
opakowaniach: ok. 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. 
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Remmers 
Baustofftechnik GmbH 

Bernhard Remmers Str.13 
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Vorspritzmörtel schnell  
Zaprawa tynkarska, dla której nie 

określa się szczególnych właściwości 
________________________________ 

 
Reakcja na ogień:            A1 
Wytrzymałość na  
odrywanie:       ≥ 0,08 N/mm² 
           (przełom B) 
Nasiąkliwość:                  W0 
Przepuszczalność 
pary wodnej:                  µ ≤ 18 
Przewodność cieplna:   ≤ 0,83 W(m.K) 
           dla P = 50% 
            ≤ 0,93 W(m.K) 
           dla P = 90% 
                                  
Trwałość  
(mrozoodporność):    odporna pod  
           warunkiem sto
           sowania zgod 
           nie z instrukcją 
           techniczną     
Substancje  
niebezpieczne:       NPD 
 


