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Obszary stosowania 

Uzupełnianie ubytków i wymiana 
kamienia naturalnego. 

Właściwo ści produktu 

Remmers Versetzmörtel RZ to 
wysokiej jakości, łatwa w stosowa-
niu sucha zaprawa, która po wy-
mieszaniu z wodą jest gotowa do 
użycia.  
Zaprawa cechuje się właściwo-
ściami charakterystycznymi dla 
cementów romańskich, jak szybkie 
wiązanie przy powolnym rozwijaniu 
wytrzymałości i dobrej odporności 
na wietrzenie  
Zastosowany w niej naturalny ce-
ment produkowany jest niezmien-
nie od ponad 150 lat pod nazwą 
cementu romańskiego lub wapna 
romańskiego. Podstawę stanowi 
wypalany w niskiej temperaturze  
w piecu szybowym margiel wa-
pienny z okresu kredowego. 

Podło że 

Podłoże musi być nośne i oczysz-
czone z substancji zmniejszają-
cych przyczepność cementu ro-
mańskiego. Podłoże może być 

wilgotne ale nie mokre. W przy-
padku podłoży mocno chłonących 
przyczepność należy poprawić 
przez lekkie zwilżenie. 

Sposób stosowania 

Wlać około 2,4 l wody do czystego 
pojemnika, dodać 15 kg Remmers 
Versetzmörtel RZ  i starannie wy-
mieszać, aż do uzyskania jedno-
rodnej konsystencji, pozwalającej 
na zastosowanie zaprawy (czas 
mieszania co najmniej 2 minuty). 
W przypadku stosowania ilości 
częściowych należy zachowywać 
proporcję 0,15 – 0,2 l wody na 
każdy kilogram suchej zaprawy.  

Po wymieszaniu zaprawa jest go-
towa do użycia.  

Wskazówki 

Zasadniczo zaleca się wykonać 
powierzchnie próbną, która powin-
na wykazać czy odcień, wytrzyma-
łość i przyczepność odpowiadają 
wymaganiom. 
 
UWAGA: 
Uzyskiwany odcień zapraw na 
bazie cementu romańskiego może 
być określony dopiero po wielu 
dniach schnięcia i twardnienia 
(kolor zmienia się z szarego na 
beżowobrunatny). Dodatkowo 
wybrana metoda obróbki wywiera 

Dane techniczne produktu  

Kolor:     orzechowobrązowy 
Baza spoiwa:    naturalny cement romański 
Największe ziarno:   ok. 2 mm 
Ciężar nasypowy:   ok. 1,2 kg/dm3 

Czas przydatności do użycia:  ok. 20 minut 
Wytrzymałość na ściskanie:  po 1 dniu: ≥ 1,0 N/mm² 
     po 28 dniach: ≥ 3,0 N/mm² 
     po 9-0 dniach: ≥ 4 N/mm² 
Nadzór jakościowy:   GG-Cert 
Reakcja na ogień (EN 998-2):  euroklasa A1 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0567 

Versetzmörtel RZ 
Szybkowiążąca z zaprawa na bazie cementu ro-
mańskiego 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Do zastoso-
wań zewnętrz-

nych i we-
wnętrznych 

 Temperatura 
stosowania  
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mieszania 

suchej zapra-
wy z wodą 
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 Układanie 
zaprawy/ 

szpachlowa-
nie/ nakładanie 

kielnią 
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ności do 
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wymieszaniu 

 Casłkowita 
ilość nakłada-
nego materiału 
na każdy mm 

grubości 
warstwy 

 Okres prze-
chowywania 

 Przechowy-
wać w miejscu 

chłodnym, 
chronić przed 
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wilgocią, 

opakowanie 
zamykać 
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istotny wpływ na kolor (powierzch-
ni wygładzona na świeżo, w po-
równaniu do powierzchni późno 
wygładzanej lub szorstkiej wydaje 
się być jaśniejsza). 
 
Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wody lub 
świeżej zaprawy. Nie stosować  
przy temperaturze powietrza, pod-
łoża i materiału budowlanego po-
niżej 5 °C i powy żej 30 °C. 
Podane parametry produktu zosta-
ły oznaczone w warunkach labora-
toryjnych, w temp. 20°C  
i 65% wilgotności względnej po-
wietrza. Niższe temperatury wy-
dłużają, wyższe skracają czas 
przydatności do stosowania i czas 
twardnienia. Chronić przed zbyt 
szybkim odparowaniem wody w 
wyniku nasłonecznienia, wiatru 
i przeciągów.  

Nie stosowa ć na podło żach gip-
sowych.  

Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka przeciwbieżna BEBA 
(mieszarka podwójna), paca, kiel-
nia. Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
Wiadra 15 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 1,6 kg/m²/mm grubości war-
stwy lub ok. 1,6 kg/ l wypełnianej 
przestrzeni 
 
Składowanie: 
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach, co najmniej 6 mie-
sięcy. 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Versetzmörtel RZ 
Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia do 

stosowania w ścianach, słupach i ścianach działo-
wych murowych (elementy budowlane wewnątrz i 
na zewnątrz), które podlegają wymaganiom kon-

strukcyjnym 
______________________________________ 
Wytrzymałość na ściskanie M 2,5 

Wytrzymałość spoiny  
(wytrzymałość na ścinanie) 0,15 N/mm²  
(wartość tabelaryczna EN 771) 

Zawartość chlorków ≤ 0,01 % masy 

Reakcja na ogień Klasa A1 

Absorpcja wody  ≤ 0,8 kg/(m² • min0,5) 

Współczynnik  
przepuszczalności pary  
wodnej (wartość  
tabelaryczna EN 1745) µ 5/35 

Współczynnik przewodzenia  
ciepła (λ10,dry) (wartość  
tabelaryczna EN 1745) ≤ 0,83 W / (mK)  
  dla P = 50 % 
  ≤ 0,93 W / (mK) 
  dla P = 90 % 

Trwałość (mrozoodporność) Odporna, przy stoso-  
waniu zgodnie z in-
strukcją producenta  

Niebezpieczne substancje NPD 


