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Obszary stosowania 

 Na zewnątrz 
 Podkład pod uszczelnienia wy-

konywane z zastosowaniem 
modyfikowanych polimerami 
grubowarstwowych powłok bi-
tumicznych, jak również sztyw-
nych i elastycznych szlamów 
uszczelniających 

 Tynk wyrównawczy oraz za-
prawa do naprawy wyłomów, 
zagłębień, ubytków, otworów  
i porów w podłożach mineral-
nych 

 Tynk cokołowy 
 Wodoszczelny tynk i zaprawa 

murarska.  

 Wewnątrz 
 System uszczelnienia pomiesz-

czeń użytkowych o normalnym 
obciążeniu wilgocią 

 Nieprzepuszczalny dla wody 
podkład pod tynki renowacyjne 

 Podkład pod powłokę uszczel-
niającą w systemie uszczelnień 
wewnętrznych 

Właściwości produktu 

Remmers Sperrputz to fabrycznie 
mieszana sucha zaprawa mineral-
na, która po wymieszaniu z wodą 
jest gotowa do stosowania. 

Cechy szczególne:  

 Duża plastyczność 
 Doskonała stabilność 
 Wzmocnienie włóknami 
 Dobra przyczepność do podło-

ża i między warstwami 
 Wysoka odporność na siarcza-

ny oraz niska zawartość aktyw-
nych alkaliów 

 Nakładanie ręczne lub maszy-
nowe 

 Odporny na wodę, warunki at-
mosferyczne i mróz 

 Wodoszczelny 
 Wspomaga wysychanie dzięki 

przepuszczalności pary wodnej  

Podłoże 

Podłoże w momencie aplikacji mu-
si być matowo wilgotne, szorstkie, 
mocne i nośne. Elementy luźne 
i warstwy zmniejszające przyczep-
ność należy usunąć poprzez pia-

Kolor: szary 
Uziarnienie: 0 - 2 mm 
Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm³ 
Zapotrzebowanie wody: ok. 18% 
Czas przydatności do  
stosowania po wymieszaniu: ok. 90 min. 
Grubość warstwy tynku: 10 do 30 mm 
Wytrzymałość na ściskanie  
(EN 998-1): > 10 N/mm² (CS IV) 
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm³ 
Dynamiczny moduł Younga: ≥ 10000 N/mm² 
Nasiąkliwość kapilarna: ≤ 0,1 kg/(m² · min

0,5
) 

Szczelność wobec wody  
pod ciśnieniem: ≤ 1,0 bara bez warstwy sczepnej 
(aplikacja dwuwarstwowa, grubość  ≤ 1,5 bara z warstwą sczepną 
co najmniej 20 mm wg WTA):  
Reakcja na ogień (EN 998-1): Euroklasa A1: 
 
 
Nadzór jakościowy: skład i jakość 
Maksymalne uziarnienie: 0,5 mm 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0428 

Sperrputz 
Wzmacniany włóknami, wodoszczelny tynk do nie-
zawodnego uszczelniania budowli. 
Jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami sucha zaprawa ze spoiwem 
hydraulicznym, mineralnymi kruszywami i specjalnymi dodatkami. Zawar-
tość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odnie-
sieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 Sucha zapra-
wa / woda 

 Czas mie-
szania 

 Czas przydat-
ności do uży-
cia po wymie-

szaniu 

 Temperatura 
stosowania 

 Układanie zapra-
wy/szpachlowanie
/nakładanie kiel-
nią/aplikacja na-

tryskowa 

 Całkowita ilość 
nakładanego 

materiału 

 Okres prze-
chowywania 

 Chronić przed 
wilgocią 

 
Dane techniczne produktu 
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skowanie, skucie lub inną metodą. 
W przypadku bardzo nasiąkliwego 
muru (np. z suchej cegły wapien-
no-piaskowej) podłoże należy  
odpowiednio wcześniej wielokrot-
nie moczyć, do nasycenia. 

Mieszanie / sposób stosowania 

Wlać około 4,5 l wody do czystego 
pojemnika na zaprawę, wsypać  
25 kg Remmers Sperrputz.  
(W celu zmniejszenia pylenia 
wstawić otwarte opakowanie do 
wody zarobowej i powoli wsypy-
wać materiał do wody). 
Intensywnie mieszać przez oko-
ło 2 minuty do uzyskania jedno-
rodnej, plastycznej konsystencji 
za pomocą mieszarki lub mieszarki 
przeciwbieżnej. Pozostawić na  
1 minutę czasu dojrzewania, na-
stępnie zamieszać jeszcze przez 
1 minutę, aż uzyska się pozba-
wioną grudek, plastyczną konsy-
stencję, odpowiednią do stosowa-
nia, w razie potrzeby dodać trochę 
wody. Narzucić, zatrzeć i ewentu-
alnie przeczesać grzebieniem tyn-
karskim, zgodnie z aktualnymi za-
sadami tynkowania. 
W miejscach bardzo nierównych 
i spękanych podłoży należy nakła-
dać materiał w dwóch warstwach, 
aby uniknąć dużych różnic grubo-
ści, zagrażających powstawaniem 
rys lub odspojeniem tynku. Dla za-
pewnienia przyczepności drugiej 
warstwy pierwszej warstwie, nale-
ży nadać szorstkość, na przykład 
za pomocą grzebienia tynkarskie-
go. Nakładanie drugiej warstwy 
rozpocząć należy nie wcześniej, 
niż następnego dnia. W przypadku 
aplikacji jednowarstwowej dopusz-
czalna grubość warstwy wynosi  
10 - 20 mm, a przy dwuwarstwo-
wej 20 - 30 mm. W miejscach wy-
łomów warstwa materiału może 
mieć grubość do 80 mm. Produkt 
można mieszać wszelkimi po-
wszechnie stosowanymi mieszar-
kami przeciwbieżnymi.  

 Stosowanie z szlamami 
Na matowo wilgotne, oczyszczone 
podłoże nanieść natryskowo pre-
parat Kiesol rozcieńczony wodą  
w proporcji 1:1. Po odczekaniu 
krótkiego czasu (ok. 15 minut) na-
nieść metodą szlamowania mate-
riał Remmers Sulfatexschlämme 
lub Dichtschlämme jako warstwę 

sczepną. Następnie na jeszcze 
świeżą warstwę szlamu narzuca 
się lub rozciąga zaprawę Sperr-
putz.   

 Stosowanie z obrzutką 
Narzucić brodawkowato obrzutkę 
Vorspritzmörtel, jako warstwę 
sczepną. W przypadku silnie chło-
nących podłoży i na murze mie-
szanym obrzutkę Vorspritzmörtel 
nanieść kryjąco. Przed nakłada-
niem tynku Sperrputz odczekać  
24 - 48 godzin.    

 Szpachlowanie 
Dla uzyskania lepszego połączenia 
stwardniałej powierzchni tynku na-
leży nadać szorstkość, na przykład 
za pomocą zdzieraka kratowego. 
Po upływie 2 - 7 dni nałożyć regu-
lującą wilgotność szpachlówkę iQ-
Top SLS (art. nr 0230), warstwą 
o grubości 5 mm.   

Pielęgnacja 

Otynkowane powierzchnie należy 
chronić przed zbyt wczesnym wy-
schnięciem i wpływem czynników 
atmosferycznych, takich jak wiatr, 
słońce, ulewny deszcz, przeciągi 
lub mróz np. za pomocą wiatrosz-
czelnych folii. Okres pielęgnacji  
wynosi co najmniej 2 dni. Nierów-
nomierne wiązanie i wysychanie 
może prowadzić do powstawania 
rys i odspojeń.   

Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać wodą lub świeżą 
zaprawą. Nie stosować przy tem-
peraturach podłoża, powietrza i 
materiału poniżej + 5° C i powyżej 
30°C. Podane parametry produktu 
zostały oznaczone w warunkach 
laboratoryjnych, w temperaturze 
20°C i wilgotności względnej po-
wietrza 65%. Niskie temperatury 
wydłużają, a wysokie skracają 
czas przydatności do użycia po 
wymieszaniu oraz czas wiązania 
zaprawy. 

Powierzchnia powinna być wolna 
od rys. Rysy włosowe/skurczowe 
nie stanowią usterki, ponieważ nie 
obniżają właściwości użytkowych 
tynku. 

Narzędzia, czyszczenie 

Mieszarka przeciwbieżna, mie-
szalnik z ruchem wymuszonym,  
mieszarka przepływowa, pompa 

np. PFT G4, paca stalowa, kielnia, 
paca drewniana lub plastikowa. 
Narzędzia czyścić wodą zanim 
zwiąże zaprawa. 

Rodzaj opakowania,  zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
worki papierowe 25 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
ok. 1,6 kg/m² na 1 mm grubości 
warstwy, wzgl. ok. 1,6 kg/dm³. 
 
Składowanie: 
W suchym miejscu, w 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. 
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Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard - Remmers - Str.13 

D – 49624 Löningen 
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GBI P52 

EN 998-1: 2010-12 

Sperrputz 
Zaprawa tynkarska, dla której nie określa 

się szczególnych właściwości  
_________________________________ 
Reakcja na ogień:  Klasa  A1 
 
Przyczepność ≥ 0,4 N/mm² 
 (model pęknięcia B) 
Absorpcja wody  
spowodowana  
podciąganiem  
kapilarnym W 2 
 
Współczynnik  
przepuszczalności  
pary wodnej:  µ  ≤ 25 
 
Współczynnik  ≤ 0,83 W / (mK) 
przewodzenia ciepła  dla P = 50% 
(λ10,dry)  ≤ 0,93 W/(mK) 
(wartość tabelaryczna dla P = 90 % 
EN 1745)  
 
Trwałość: Odporna, przy, 
(mrozoodporność) przy stosowaniu  
 zgodnie z instrukcją 
 producenta 
Substancje 
niebezpieczne:  NPD 
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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. 

 


