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Właściwości produktu 

Mączka mineralna należąca do 

systemu modułowego KSE. Do 
przygotowywania szlamów, mas 

do wypełniania pustek za łuskami, 
zapraw do kitowania i umacniania, 
w których spoiwem jest ester kwa-

su krzemowego (KSE).  
Powierzchnie zwietrzałe wykazują 
często (mikro)rysy o takich wymia-

rach, że nie można ich skutecznie 
zamknąć stosując preparaty do 
wzmacniania kamienia oparte na 

estrach kwasu krzemowego bez 
dodatku wypełniaczy. Z tego po-
wodu przy konserwacji takich po-

wierzchni kamiennych – zwłaszcza 
gdy chodzi o powierzchnie figur  
o wysokiej wartości historycznej  

i artystycznej – do stworzenia siło-
wego powiązania względnie za-
mknięcia eksponowanych po-

wierzchni oryginalnych stosowane 
są szlamy, masy do wypełniania 
pustek za łuskami względnie za-

prawy do kitowania i umacniania. 
Celowe wymieszanie czysto mine-
ralnego produktu KSE Füllstoff A  

z odpowiednim preparatem do 
wzmacniania kamienia firmy 
Remmers służy (w razie potrzeby  

z dodatkiem innych wypełniaczy / 

kruszyw) do przygotowania odpo-

wiednich szlamów, mas do wypeł-
niania pustek za łuskami względ-
nie zapraw do kitowania i umac-
niania.  

Sposób stosowania 

Sposób stosowania i zużycie zale-

żą od problemu, który należy roz-
wiązać. Odpowiednie informacje 

znajdują się w Instrukcji Technicz-
nej stosowanego w danym przy-
padku jako spoiwo preparatu 

wzmacniającego z grupy produk-
tów Remmers opartych na estrach 
kwasu krzemowego (KSE) 

względnie w orientacyjnej receptu-
rze opracowanej specjalnie dla 
rozwiązania postawionego zada-

nia. Ponieważ materiały ze spoi-
wem KSE muszą być zastosowane 
bezpośrednio po przygotowaniu, 

zaleca się przygotowywanie ilości 
odpowiednich do potrzeb. 

 

Rodzaj opakowania, zużycie, 

składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 3 kg,  

worki papierowe 25 kg 
 
Składowanie: 

W zamkniętych workach, przy 
składowaniu w suchym miejscu co 
najmniej 1 rok. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Dane techniczne produktu 

Dane techniczne produktu w momencie dostawy: 
Kolor: jasnoszary 
Gęstość nasypowa (DIN 52110)): ok. 0,7 kg/l 

Gęstość po ubiciu (DIN ISO 787/11): ok. 0,9 kg/l 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0571 

KSE-Füllstoff A 
Mączka mineralna. 
Wypełniacz w systemach modułowych KSE. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych 

 Okres 
przechowywania 

 Przechowywać w 
miejscu 

chłodnym, 

chronić przed 
wilgocią 
i mrozem, 

opakowanie 

zamykać 
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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. 


