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Obszary stosowania 

 Do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 Do zalewania i podlewania 
maszyn, konstrukcji stalowych, 
szyn dźwigów, wiatrowni i ło-
żysk mostowych.  

 Do wypełniania szczelin po-
między prefabrykowanymi ele-
mentami oraz między prefabry-
kowanymi elementami a płytą 
fundamentową.  

 Do zabetonowania słupów w 
fundamentach kielichowych.  

 Do niewielkich napraw betonu. 

Właściwości produktu 

Zaprawa zalewowa Remmers  
Vergußmörtel HQ3 jest fabrycznie 
wymieszaną, cementową, bez-
chlorkową zaprawą, która po wy-
mieszaniu z wodą jest gotowa do 
stosowania. Można ją mieszać 
wszystkimi powszechnie stosowa-
nymi mieszarkami przeciwbieżny-
mi. Zaprawa Remmers Ver-
gußmörtel HQ3 osiąga bardzo 
wysokie wytrzymałości wczesne  
i końcowe a przy tym cechuje się 
bardzo dobrą rozpływnością.  

  
Dane techniczne produktu 

Największe ziarno: 3 mm 
Ilość wody zarobowej: 9,5 - 10,2% 
Rozpływ  po 5 min. > 750 mm 
 po 30 min. > 700 mm 
 po 60 min. > 650 mm 
 po 90 min. > 650 mm 
Czas przydatności do  
stosowania po wymieszaniu  
w temp.+20°C: ok. 90 minut 
Pęcznienie po 24 h: + 0,5 % obj. 
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,3 kg/dm³ 

Wytrzymałości na ściskanie 
po 24 godzinach: > 50 N/mm² 
po 7 dniach: > 85 N/mm² 
po 28 dniach: > 105 N/mm² 
po 90 dniach: >110 N/mm² 

Klasy ekspozycji XC1 – XC4; XD1 – XD3, XO 
wg EN 206-1 / DIN 1045-2: XS1 – XS3; XF1 – XF4* 
 XA1 – XA2; XM1* – XM2* 

Klasy wilgotności pomieszczeń: WO, WF, WA, WS 

Klasa reakcji na ogień (EN 13501):  A1 

Klasyfikacja wg DAfStb Rili - VeBMR: 
Klasa rozpływu: f3 
Klasa skurczu: SKVM I 
Klasa wczesnej wytrzymałości: A 
Klasa wytrzymałości na ściskanie: C 60/75 

 
 *Klasy ekspozycji XM1, XM2 i XF4 są wyłączone z Rili - VeBMR 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0552 

Vergußmörtel HQ3 
 
Jednoskładnikowa, cementowa, bezchlorkowa su-
cha zaprawa zawierająca mineralne kruszywa,  
do stosowania na elementach nośnych. 
Odpowiada wytycznym DAfStb „Wytwarzanie i stosowanie beto-
nu zalewowego i zapraw zalewowych” 
 

         

Do zastosowań 
wewnętrznych i 
zewnętrznych 

Sucha zapra-
wa/ woda 

Czas  
mieszania 

Czas dojrze-
wania 

Temperatura 
stosowania 

Wylewanie Całkowite 
zużycie 

Okres prze-
chowywania 

Chronić przed 
wilgocią! 
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Zaprawa cechuje się bardzo dobrą 
przyczepnością, jest nieprzepusz-
czalna dla wody oraz odporna na 
mróz i sole rozmrażające. 

Podłoże 

Podłoże musi być czyste, mocne  
i wstępnie nasączone wodą. Stoją-
cą wodę należy usunąć. Warstwy 
odspojone i zmniejszające przy-
czepność, jak również mleczko 
cementowe należy usunąć metodą 
piaskowania, śrutowania lub po-
dobną. Poza tym podłoże musi być 
odpowiednio chropowate. W tym 
celu należy odsłonić ziarna kru-
szywa znajdujące się przy po-
wierzchni. Wytrzymałość na odry-
wanie musi wynosić średnio > 1,5 
N/mm². 

Sposób stosowania  

Wlać najpierw ok. 2,5 l wody do 
czystego pojemnika na zaprawę  
i wsypać 25 kg Vergussmörtel 
HQ3, po czym intensywnie wymie-
szać za pomocą odpowiedniej 
mieszarki/mieszarki przeciwbieżnej 
przez ok. 3 minuty, aż do uzyska-
nia jednorodności. Pozostawić na 
1 minutę czasu dojrzewania i na-
stępnie jeszcze raz wymieszać 
ustawiając wolne obroty, tak aby 
uzyskać odpowiednią do stosowa-
nia konsystencję pozbawioną gru-
dek. W razie potrzeby można do-
dać jeszcze trochę wodę ale nie 
przekraczając maksymalnej do-
puszczalnej ilości wody zarobowej 
wynoszącej 2,6 l. Zalewanie od-
bywa się zazwyczaj bez przerw 
tylko z jednej strony lub jednego 
narożnika, przy czym w trudniej-
szych przypadkach można dodat-
kowo wibrować. Materiał można 
układać w warstwach o grubości 
15-150 mm. 
 
 
 
 

Wskazówki 

Nie stosować przy temperaturach 
powietrza, podłoża i materiału 
poniżej 5° C ani powyżej 30° C. 
Podane parametry produktu zosta-
ły określone w warunkach labora-
toryjnych zgodnie z wytycznymi 
DAfStb Rili – VeBMR. 
Powierzchnię świeżej zaprawy 
należy chronić przez co najmniej  
3 dni przed skrajnymi czynnikami 
atmosferycznymi (wysokie tempe-
ratury, wiatr, mróz) przez osłonię-
cie folią plastikową lub zwilżonymi 
workami jutowymi. 
Cementowe materiały budowlane, 
w strefie kontaktowej, mogą powo-
dować uszkodzenie metali nieże-
laznych (np. aluminium, cynk, 
miedź). 

Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka BEBA lub mieszadło. 
Przy stosowaniu pomp mieszają-
cych należy zwrócić uwagę, że z 
powodu wymaganego czasu mie-
szania wymaga się stosowania 
mieszarki szarżowej (porcjowej). 
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worek papierowy 25 kg 
 
Zużycie: 
Około 2,1 kg/l wypełnianej prze-
strzeni. 
 
Składowanie: 
W suchym miejscu, w zamkniętych 
opakowaniach, ok. 9 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 
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. 

 


