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Obszary stosowania 

 Wodoszczelna, szybka napra-
wa na podłożach mineralnych 

 Pionowe uszczelnienie w strefie  
przepony poziomej wykonywa-
nej w istniejącym budynku 

 Izolacja pozioma w przekroju 
ścian i pod ścianami, przeciw 
wilgoci podciąganej kapilarnie 

 Uszczelnienie stykających się 
z gruntem płyt fundamentowych 
oraz ścian zewnętrznych prze-
ciw wilgoci gruntowej i nie spię-
trzającej się wodzie prze-
siąkającej 

 Uszczelnienie stykających się  
z gruntem ścian zewnętrznych 
przeciw spiętrzającej się wo-
dzie przesiąkającej i wodzie 
pod ciśnieniem do 3 m słupa 
wody. Przy obciążeniu nega-
tywnym do 5 m słupa wody. 

 Uszczelnianie zbiorników prze-
ciw wodzie napierającej od 
wewnątrz, przy poziomie wody 
do 4 m, w zastosowaniach we-
wnętrznych i zewnętrznych. 

Właściwości produktu 

Remmers Sulfatexspachtel schnell 
jest wysokiej jakości, fabrycznie 
mieszaną, mineralną, szybkowią-
żącą zaprawą najnowszej techno-
logii. 

 Naprawę podłoża i uszczelnie-
nie budowli można wykonać  
w ciągu jednego dnia! 

 Konsystencję można ustalić 
przez odpowiednią ilość doda-
nej wody, od szlamowej do 
szpachlowej 

 Łatwe i szybkie stosowanie na 
bloczkach wapienno-
piaskowych, cegle i podłożach 
betonowych 

 Wysoka plastyczność i stabil-
ność nawet przy grubych war-
stwach 

 Wyrównanie i naprawa (np. 
spoin, ubytków, wyłomów) 
w jednym cyklu! 

 Grubość warstw na całej po-
wierzchni do 20 mm, w zagłę-
bieniach i wyłomach do 50 mm 

 Bardzo szybki przyrost wytrzy-
małości 

 Twardnienie bez spękań 
 Materiał wodoszczelny i mro-

zoodporny 
 Wysoka odporność na siarcza-

ny 
 Materiał otwarty na dyfuzję pary 

wodnej 
 Ogólne dopuszczenie budow-

lane (wydane w Niemczech) do 
prac uszczelniających (PG-
MDS) 

 
 
 

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 
po 24 godzinach: > 10 N/mm² 
Wytrzymałość na zginanie 
po 28 dniach: > 5 N/mm² 
Wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dniach: > 20 N/mm² 
Współczynnik nasiąkliwości w24:  < 0,1 kg/m² * h

0,5
 

Dyfuzja pary wodnej:  μ < 200 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0429 

Sulfatexspachtel schnell 
Szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca, do stoso-
wania jako szlam lub szpachlówka, przeznaczona 
do szybkiego i skutecznego wykonywania hydroizo-
lacji budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 Proporcja 
mieszania suchej 
zaprawy z wodą 

 Czas 
mieszania 

 Czas dojrzewa-
nia 

 Temperatura 
stosowania 

 Układanie zaprawy/ 
szpachlowanie/ 

nakładanie kielnią/ 
spoinówką 

 Okres przecho-
wywania 

 Chronić przed 
wilgocią! 
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Podłoże 

Podłoże musi być mocne i nośne. 
Odspojone elementy oraz szlamy 
cementowe należy usunąć przez 
piaskowanie, odkuwanie lub po-
dobną metodą. Miejscowe prze-
cieki przez mur, z płynącą wodą, 
wstępnie uszczelnić preparatem 
Kiesol i materiałem Remmers Ra-
pidhärter. Mur z bardzo nasiąkli-
wych materiałów (np. suche cegły 
wapienno-piaskowe) należy mo-
czyć odpowiednio wcześniej i wie-
lokrotnie!  
 
Gruntowanie z ochroną wgłębną 
Na matowo wilgotne, ale jeszcze 
lekko chłonące podłoże nanieść 
natryskowo, kryjąco, bez spływają-
cego nadmiaru Kiesol zmieszany z 
wodą w stosunku 1:1. Po krótkim 
odczekaniu pracę należy konty-
nuować. 

Sposób stosowania 

Materiał należy nakładać zawsze 
na matowo wilgotne podłoże a nie 
na podłoże mokre, z połyskiem 
 

 Warstwa wyrównawcza / 
uszczelnienie budowli 
w postaci szpachlówki 

Do przygotowania warstwy wyrów-
nawczej należy najpierw, jako war-
stwę sczepną, wymieszać przez 
około 3 minuty, do uzyskania jed-
norodnej konsystencji, całe opa-
kowanie (25 kg) z 5,5 l wody. Po 
około 2 minutach szlam jeszcze 
raz krótko wymieszać, po czym 
nakładać na podłoże za pomocą 
pędzla na zagruntowane podłoże. 
Na tę warstwę sczepną nakładany 
jest następnie materiał wymiesza-
ny jako szpachlówka (proporcja 
mieszania: 3,5 do 4,5 l wody : 25 
kg proszku). Następnie, metodą 
szpachlowania, można warstwą 
o grubości co najmniej 5 mm na-
kładać powłokę hydroizolacyjną. 

Stosowanie jako powłoka 
uszczelniająca (wg PG-MDS) 
w formie szlamu 

Jako rozwiązanie alternatywne 
można po wyrównaniu wykonać 
uszczelnienie budynku poprzez 
szlamowanie.  
Wlać najpierw 5,5 litra wody do 
czystego pojemnika i wsypać  
25 kg Sulfatexspachtel schnell  

a następnie intensywnie wymie-
szać mieszarką przez ok. 3 minuty 
doprowadzając do jednorodności, 
po 2 minutach jeszcze raz krótko 
zamieszać. 
Bezpośrednio po wymieszaniu 
nakładać szlam na całą po-
wierzchnię techniką szlamowania 
używając miękkiego pędzla.  
Po ok. 30 do 60 minut (zależnie od 
warunków placu budowy) nanieść 
drugą warstwę szlamu w taki sam 
sposób. W przypadku obciążenia 
wodą spiętrzającą się i wodą pod 
ciśnieniem należy nakładać 3 war-
stwy Sulfatexspachtel schnell. 
Minimalna ilość nakładanego 
świeżego szlamu wynosi  
2,5 kg/m² na każdą warstwę  
(≥ 1,5 mm warstwy wyschniętej). 
 

 Faseta 
Aby wykonać fasetę o promieniu  
5  cm, materiał należy wymieszać 
z około 4 litrami wody i nałożyć na 
jeszcze świeżą  pierwszą warstwę 
szlamu. W razie późniejszego 
tynkowania, na jeszcze świeżą, 
ostatnią warstwę szlamu należy 
narzucić obrzutkę Remmers Vor-
spritzmörtel. 

Wskazówki 

Nie nakładać przy temperaturze 
powietrza, podłoża i materiału 
budowlanego poniżej +5°C  
i powyżej +30°C. Podane właści-
wości produktu określono w wa-
runkach laboratoryjnych przy tem-
peraturze 20°C i wilgotności 
względnej powietrza 65%, przy 
zawartości wody wynoszącej 16%. 
Niskie temperatury wydłużają  
a wysokie skracają czas przydat-
ności do użycia i czas 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) oraz 
utrzymywać w stanie wilgotnym 
(np. przykryć folią).  
Podczas renowacji starego bu-
downictwa należy usunąć inne 
źródła zawilgocenia, np. wilgoć 
podciąganą kapilarnie przez wyko-
nanie iniekcji preparatu Kiesol lub 

wykonać zewnętrzną izolację 
przeciwwodną na ścianach piwnic 
z zastosowaniem grubowarstwo-
wych powłok bitumiczno-
polimerowych Remmers lub po-
włoki Multi-Baudicht 2K (art. 3014). 
 
Na powłokę Sulfatexspachtel  
schnell można nakładać wyłącznie 
materiały otwarte na dyfuzję pary 
wodnej. Ponieważ obciążenie wo-
dą może w przyszłości ulec zmia-
nie, zalecamy zasadniczo nakła-
dać 3 warstwy szlamu.  
Należy pamiętać: 
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 stalo-
wa lub kielnia do spoinowania. 
Narzędzia czyścić wodą zanim 
zaprawa stwardnieje. 

Rodzaj opakowania, zużycie 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 25 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 1,5 kg proszku jako szlam  
i ok. 1,7 kg jako szpachlówka na 
każdy litr wypełnianej przestrzeni, 
względnie na każdy mm grubości 
warstwy/m² i 1,7 kg/m fasety 
uszczelniającej. 
 
Składowanie:  
W miejscu suchym, w zamkniętych 
workach, co najmniej 6 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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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. 


