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Obszary stosowania 

Renowacja wtórnie obciążonych 
powierzchni ścian: 

 Pokrywanie oczyszczonych, 
wtórnie obciążonych mineral-
nych materiałów budowlanych. 

 Stosowanie na nośnych, wtór-
nie obciążonych farbach we-
wnętrznych i tynkach żywicz-
nych po wstępnym przygoto-
waniu przez naniesienie 
Remmers Quarzgrund. 

Remmers PCB Sperrputz można 
stosować na wszystkich mineral-
nych, nadających się do tynkowa-
nia materiałach ściennych i podło-
żach. 

Właściwości produktu 

Remmers PCB Sperrputz to fa-
brycznie mieszana sucha zaprawa 
mineralna, która po wymieszaniu 
z wodą jest gotowa do stosowania 
i wiąże hydraulicznie. Można ją 
nakładać zarówno ręcznie, jak i za 
pomocą powszechnie używanych 
maszyn tynkarskich.  

Stwardniała zaprawa Remmers 
PCB Sperrputz w znacznym stop-
niu zmniejsza dyfuzję polichloro-
wanych bifenyli (PCB) z wtórnie 
obciążonych materiałów budowla-
nych.  
 

Podłoże 

Podłoże musi być nośne i oczysz-
czone z materiałów zmniejszają-
cych przyczepność (np. luźne ele-
menty, pyły, zanieczyszczenia). 
Nośne tynki żywiczne należy 
sprawdzić pod kątem ich wytrzy-
małości w stanie suchym i mokrym 
oraz przyczepności do podłoża. 
Podłoża te, jak również farby we-
wnętrzne należy zagruntować pro-
duktem Remmers Quarzgrund. 

Sposób stosowania 

Wlać około 6 l wody do czystego 
pojemnika na zaprawę, wsypać  
25 kg Remmers PCB Sperrputz  
i intensywnie wymieszać do uzy-
skania jednorodnej masy o pożą-
danej konsystencji za pomocą 
mieszadła śrubowego lub mieszar-
ki przez około 2-4 min. 
Czas przydatności do stosowa-
nia po wymieszaniu: 
ok. 2 godz. w zależności od wa-
runków otoczenia.  
 

Wskazówki 

Stężałej zaprawy Remmers PCB 
Sperrputz  nie wolno ponownie za-
rabiać wodą lub świeżą zaprawą. 
Nie stosować w temperaturach 
poniżej + 5° C.  
Podczas wykonywania prac należy 
zasadniczo przestrzegać norm DIN 
18550 i DIN 18350. 

Narzędzia, czyszczenie 

Agregaty tynkarskie z mieszarka-
mi, mieszadło śrubowe / przeciw-
bieżne, paca stalowa, kielnia. 
Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania,  zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
worki papierowe 25 kg 
Zużycie: 
ok. 8 kg/m² na warstwę o wyma-
ganej grubości 6 mm. 
 
 
 

Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm³ 
Kolor: stara biel 
Nadzór jakościowy: skład i jakość 
Maksymalne uziarnienie: 0,5 mm 
Wytrzymałość na ściskanie: > 5 N/mm² 

Dane techniczne produktu 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0544 

PCB Sperrputz 
Tynk cienkowarstwowy do renowacji elementów  
budowli obciążonych polichlorowanymi bifenylami 
(PCB). 
Raport z badań nr 010335, C.A.U.63303 Dreieich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastoso-

wań 
wewnętrznych 

 Sucha zapra-
wa / woda 

 Temperatura 
stosowania 

 
 
 

 Nanoszenie 
kielnią 

 Czas przydat-
ności do uży-
cia po wymie-

szaniu 

 Całkowita ilość 
nakładanego 

materiału 

 Chronić przed 
wilgocią / za-
mykać opako-

wanie 

 Okres prze-
chowywania 
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Składowanie: 
W zamkniętych opakowaniach, na 
rusztach drewnianych, w suchym 
miejscu, zabezpieczonym przed 
wilgocią około 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. 

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. 

 


