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Obszary stosowania 

� Uszczelnianie wyłomów, zagłę-
bień, ubytków, otworów i krate-
rów w  podłożach mineralnych 

� Wyrównywanie głębiej położo-
nych spoin i szorstkich po-
wierzchni 

� Szybkie wykonywanie wodosz-
czelnych faset 

� Pozioma izolacja przeciw wil-
goci podciąganej kapilarnie  
w ścianach i pod ścianami 

� Uszczelnianie zbiorników przed 
wodą napierającą od wewnątrz, 
do 4 m wysokości wypełnienia, 
w zastosowaniach wewnętrz-
nych i zewnętrznych 

Właściwo ści produktu 

Remmers Schlämmspachtel  
schnell to wysokiej jakości fa-
brycznie mieszana, mineralna, 
szybkowiążąca sucha zaprawa, 
produkowana w najnowszej tech-
nologii. 
• Naprawa podłoża i uszczelnie-

nie budowli mogą być wykona-
ne w ciągu jednego dnia! 

• Konsystencję można regulować 
poprzez dodanie odpowiedniej 
ilości wody - od szlamowej do 
szpachlowej 

• Łatwa i szybka aplikacja na 
bloczkach wapienno-
piaskowych, cegle i betonie 

• Duża plastyczność i stabilność 
także w przypadku grubych 
warstw 

• Naprawa i wyrównywanie  
(np. spoin, otworów, wyłomów)  
w jednym cyklu roboczym! 

• Grubość warstwy układanej 
powierzchniowo; do 20 mm, 
a w zagłębieniach i wyłomach 
do 50 mm 

• Twardnieje bez spękań 
• Wodo- i mrozoodporna  
• Umożliwia dyfuzję pary wodnej 
• Niemieckie ogólne dopuszcze-

nie budowlane do uszczelniania 
budowli (PG-MDS) 

Podło że 

Podłoże musi być mocne i nośne. 
Elementy luźne i zmniejszające 
przyczepność oraz mleczko ce-
mentowe należy usunąć poprzez  
piaskowanie, skucie lub inną me-
todą.  
 
Lokalne przecieki z płynącą wodą 
wydobywającą się z wnętrza muru 
należy uprzednio uszczelnić za 
pomocą preparatu Kiesol i Rem-
mers Rapidhärter. Mury o dużej 
nasiąkliwości (np. suche bloczki 
wapienno-piaskowe) należy 
uprzednio wielokrotnie moczyć! 
 
 

Dane techniczne  produktu  

Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: ok. 30 minut 
Koniec wiązania: ok. 1 godz.  
Gęstość objętościowa  
świeżej zaprawy: ~ 1,9 kg/l 
Wytrzymałość na ściskanie: 24 godz. > 10 N/mm² 

28 dni > 20 N/mm² 
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 5 N/mm² 
Nasiąkliwość w24:  < 0,1 kg/m2•h0,5 
Współczynnik oporu dyfuzji  
pary wodnej µ: < 200 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0424 

Schlämmspachtel schnell 
Zaprawa uszczelniająca nadająca się do szlamowa-
nia i szpachlowania przeznaczona do szybkiego  
i trwałego uszczelniania budowli 
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� Gruntowanie zapewniaj ące 
wgłębną ochron ę 

Spryskać całą powierzchnię mato-
wo wilgotnego, jeszcze lekko chło-
nącego podłoża preparatem Kiesol 
rozcieńczonym 1:1 wodą, tak aby 
po powierzchni nie spływał nad-
miar płynu. Po odczekaniu krótkie-
go czasu (co najmniej 15 minut) 
należy kontynuować pracę.  

Sposób stosowania 

Materiał należy stosować zawsze 
na podłożu matowo wilgotnym, ale 
nie na mokrym, z połyskiem. 
 
� Warstwa wyrównawcza / 

uszczelnienie budowli 
w postaci szpachlówki  

Do przygotowania warstwy wyrów-
nawczej opakowanie (25 kg) 
Schlammspachtel Schnell należy 
najpierw wymieszać z 5,5 l wody , 
aby wykonać warstwę sczepną.  
Intensywnie mieszać przez 3 minu-
ty, aż do uzyskania jednorodnej 
konsystencji. Po około 2 minutach 
szlam jeszcze raz krótko wymie-
szać, bezpośrednio po tym nakła-
dać na zagruntowane podłoże za 
pomocą pędzla. Na tę warstwę 
sczepną nakładany jest następnie 
materiał wymieszany jako szpa-
chlówka (proporcja mieszania: 3,5 
do 4,5 l  wody : 25 kg proszku). 
Następnie, metodą szpachlowania, 
można warstwą o grubości co 
najmniej 5 mm nakładać powłokę 
hydroizolacyjną. 
 
� Uszczelnianie budowli (zgod-

nie z  PG-MDS) w postaci 
szlamu 

Jako rozwiązanie alternatywne po 
wyrównaniu można wykonać 
uszczelnienie budowli metodą 
szlamowania. 
Najpierw do pojemnika na zaprawę 
należy wlać 5,5 litra  wody, na-
stępnie wsypać 25 kg Remmers 
Schlämmspachtel schnell i inten-
sywnie wymieszać mieszarką 

przez ok. 3 minuty doprowadzając 
do jednorodności. Po odczekaniu 2 
minut czasu dojrzewania jeszcze 
raz krótko zamieszać. 
Bezpośrednio po wymieszaniu 
nakładać szlam Remmers 
Schlämmspachtel schnell na całą 
powierzchnię podłoża techniką 
szlamowania, używając miękkiego 
pędzla. Po ok. 30 do 60 minutach 
(zależnie od warunków budowy) 
nanieść drugą warstwę szlamu  
w taki sam sposób.  
Przy obciążeniu spiętrzającą się 
wodą przesiąkającą i wodą pod 
ciśnieniem należy nanieść 3 war-
stwy Schlämmspachtel schnell.  
Minimalna ilo ść szlamu nakła-
danego w jednej warstwie wy-
nosi 2,5 kg/m² (grubo ść suchej 
warstwy ≥ 1,5 mm).  
 
W przypadku nakładania później 
tynku, na ostatnią jeszcze świeżą 
warstwę szlamu należy narzucić 
obrzutkę Vorspritzmörtel. 
 
� Faseta 
Aby wykonać fasetę (promień  
5 cm) materiał należy wymieszać  
z około 4 l wody , po czym na-
nieść na świeżą pierwszą warstwę 
szlamu. 

Wskazówki wykonawcze 

Nie nakładać przy temperaturze 
powietrza, podłoża lub materiału 
poniżej +5°C lub powy żej 30°C. 
Przytoczone parametry produktu 
zostały oznaczone w warunkach 
laboratoryjnych, w temp. 20°C  
i 65% wilgotności względnej po-
wietrza, dla zawartości wody 16%. 
Niższe temperatury wydłużają, a 
wyższe skracają czasy przydatno-
ści do użycia po wymieszaniu oraz 
twardnienia. 
Materiał może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza. 
Po wykonaniu powłoki uszczelnia-
jącej należy sprawdzić czy nie ma 
w niej wadliwych miejsc oraz chro-

nić przez co najmniej 24 godziny 
przed czynnikami atmosferycznymi 
(słońce, wiatr, deszcz, mróz) przez 
przykrycie folią. Ponieważ obcią-
żenie wodą może się zmieniać, 
zalecamy zawsze nakładanie 3 
warstw szlamu. 
 
Uwaga: 
Nawet po krótkim czasie dojrze-
wania nie wolno już zmieniać kon-
systencji wymieszanej masy, po-
przez dodanie proszku lub wody,  
z uwagi na rozpoczętą reakcję!  

Narzędzia, czyszczenie 

Miękki pędzel, kielnia, paca gład-
ka, kielnia do spoinowania. 
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą, zanim zaprawa zwiąże. 

Rodzaj opakowania,  
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 25 kg 

Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 1,5 kg/m² proszku jako szlam. 
Ok. 1,7 kg/l wypełnianej przestrze-
ni względnie na każdy mm grubo-
ści warstwy jako szpachlówka, 
oraz ok. 1,7 kg/m w przypadku 
fasety. 

Składowanie:  
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach, 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 
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. 


