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Obszary stosowania 

Stückmörtel GF RZ nadaje się do 
prefabrykacji profili, rdzeni sztuka-
torskich i gzymsów. Do naprawy  
i renowacji elewacji/elewacyjnych 
elementów sztukatorskich, do de-
koracyjnego wykończenia elewacji 
i ścian wewnętrznych w starym 
budownictwie, budowlach histo-
rycznych i zabytkach, szczególnie 
w miejscach, w których pierwotnie 
zastosowano cement romański. 

Właściwo ści produktu 

Remmers Stückmörtel GF RZ to 
fabrycznie wymieszana, sucha za-
prawa mineralna na bazie cementu 
romańskiego, która po wymiesza-
niu z wodą jest gotowa do użycia  
i szybko wiąże hydraulicznie, 
umożliwiając w ten sposób szybkie 
ponowne użycie formy.  
Stückmörtel GF RZ jest zaprawą 
lekką i dlatego jest łatwa w stoso-
waniu, plastyczna, dobrze roz-
pływna i wydajna.  
Stwardniała zaprawa Stückmörtel 
GF RZ nie zawiera gipsu, jest od-
porna na wodę, czynniki atmosfe-
ryczne i mróz. 
 
 

Podło że 

Podłoże musi być mocne i nośne. 
Luźne elementy zmniejszające 
przyczepność oraz szlamy cemen-
towe należy usunąć poprzez pia-
skowanie, skucie lub inną odpo-
wiednią metodą. 

Sposób stosowania 

Wlać około 5,0 l wody  do czyste-
go pojemnika/wiadra na zaprawę, 
dodać 15 kg zaprawy Stuckmör-
tel GF RZ  i intensywnie mieszać 
za pomocą mieszarki / mieszadła 
przez około 2 minuty, aż uzyska 
się jednorodną konsystencję. Na-
stępnie odczekać 2 minuty czasu 
dojrzewania i ponownie wymieszać 
przez co najmniej 30 sekund, aż 
do uzyskania odpowiedniej do sto-
sowania, płynnej konsystencji.  
W przypadku profili o większej dłu-
gości i gzymsów, aby zapobiec ich 

pękaniu, należy zastosować pręty 
zbrojące. Należy zwrócić uwagę 
aby grubość otuliny stali wynosiła 
co najmniej 2 cm.  
W normalnych warunkach otocze-
nia, elementy można rozformować 
po 3 godzinach. 

Narzędzia, czyszczenie  

Mieszadło, mieszarka przeciw-
bieżna, paca, kielnia. 
Czyścić na świeżo wodą. 

Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wody lub 
świeżej zaprawy. Nie stosować 
przy temperaturach powietrza, 
podłoża i materiału budowlanego 
poniżej +5°C i powy żej 30°C. Po-
dane parametry produktu zostały 
oznaczone w warunkach laborato-

Dane techniczne produktu  

Gęstość nasypowa:   ok. 1,25 kg/dm3 
Uziarnienie:    < 0,5 mm 
Kolor:     brązowo-beżowy 
Czas przydatności do stosowania  
po wymieszaniu: ok. 30 min.  
Wytrzymałość na ściskanie  
(po 28 dniach): > 1,5 N/mm² 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0569 

Stückmörtel GF RZ 
Szybkowiążąca zaprawa sztukatorska do odlewów  
na bazie cementu romańskiego 
do prefabrykacji elementów sztukaterii 
 
 

         

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych 

Proporcja mie-
szania suchej 
zaprawy z wo-

dą 

Czas miesza-
nia 

Czas dojrze-
wania 

Temperatura 
stosowania 

Wylewanie Łączna ilość na-
kładanego mate-
riału na 1 l pustej 

przestrzeni 

Okres prze-
chowywania 

Chronić przed 
wilgocią! 
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ryjnych, w temp. 20°C i 50% wil-
gotności względnej powietrza.  
Niższe temperatury wydłużają, 
wyższe skracają czas przydatności 
do stosowania i czas twardnienia.  
 
Chronić przed zbyt szybkim odpa-
rowaniem wody, szczególnie na 
zewnątrz przed nasłonecznieniem 
i wiatrem, wewnątrz chronić przed 
przeciągami i zbytnim ogrzewa-
niem, gdy jest to konieczne zwil-
żać/spryskiwać wodą. 
 
Zewnętrzna powierzchnia powinna 
być pozbawiona widocznych spę-
kań, rysy włoskowate nie mają 
znaczenia i nie uznawane są za 
wady, ponieważ nie wpływają one 
ujemnie na techniczną wartość 
tynku. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
Wiadra plastikowe, 15 kg 
 
Zużycie: 
Około 1,0 kg na l wypełnianej 
przestrzeni 
 
Przechowywanie: 
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach – co najmniej  
6 miesięcy. 

Bezpiecze ństwo, ochrona śro-
dowiska, 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. 


