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Obszary stosowania 

Do wykonywania spoin. General-
nie zaleca się wykonanie próbnego 
spoinowania z użyciem materiału 
wzorcowego, które powinno po-
zwolić odpowiedzieć na pytanie, 
czy kolor, wytrzymałość i przy-
czepność spełniają stawiane wy-
magania Kolor, jaki powstaje w 
efekcie końcowym po wyschnięciu 
i stwardnieniu, jest uzależniony od  
panujących warunków twardnienia 
i wybranej metody obróbki. Jeżeli 
konieczne jest uzyskanie bardzo 
specyficznego koloru, to należy 
również wykonać próby z użyciem  
dostarczonej zaprawy Fugen-
mörtel, zanim zostanie wykonane 
właściwe spoinowanie. Ubytki ka-
mienia/cegły w okolicy spoin nale-
ży uzupełnić odpowiednią zaprawą 
przed rozpoczęciem spoinowania. 
Spoiny należy przygotować w taki 
sposób, aby nakładana następnie 
warstwa zaprawy spoinowej miała 
głębokość co najmniej 2 cm (za-
leżnie od szerokości spoiny). 

Przed wbudowaniem zaprawy spo-
inowej szczelinę należy starannie 
oczyścić z pyłu i luźnych części. 

Właściwo ści produktu 

Zaprawa spoinowa sporządzana 
wg receptur dla konkretnych obiek-
tów, przeznaczona do odtwarzania 
struktury i składu oryginalnych ma-
teriałów spoinowych. Recepty za-
prawy opracowywane są w oparciu 

o zalecenia konserwatorskie i wa-
runki panujące na placu budowy. 
Na zamówienie zaprawa może 
mieć nadane własności hydrofo-
bowe (hydrofobowość porów). 
 
Sposób stosowania 

Do stosowania ręcznego.  
Minimalna głębokość układania 
zaprawy wynosi 2 cm, względnie 
podwójną szerokość spoiny. Luźne 
elementy należy usunąć, a podło-
że wstępnie zmoczyć. Zaprawę 
spoinową o konsystencji wilgotnej 
należy starannie wymieszać (przez 
około 1 minutę). Następnie pozo-
stawić na 1 minutę czasu dojrze-
wania, po czym dla nadania kon-
systencji nadającej się do stoso-
wania dodać pozostałą część wo-
dy i wymieszać.  
Czas przydatno ści do stosowa-
nia po wymieszaniu :  
około 2 godziny. 
Temperatura stosowania:   
Nie stosować w temperaturze po-
niżej +5°C i powy żej +30°C. Nie 
stosować przy intensywnym pro-
mieniowaniu słonecznym. Świeżo 
wyspoinowane powierzchnie nale-
ży przez okres 7 dni chronić przed 
deszczem i mrozem (w razie po-

trzeby przykryć matami jutowymi 
lub innymi odpowiednimi materia-
łami). 
Utrzymywać w stanie wilgotnym 
odpowiednio do warunków atmos-
ferycznych. 

Wskazówki 

Wskazówki dotycz ące techniki 
pracy: 
Należy zachowywać powszechnie 
obowiązujące reguły i normy rze-
miosła.  
Należy zbadać podłoże pod kątem 
przydatności do wykonania prac. 
Prace przygotowawcze wykonać 
zgodnie z wynikami badań. 
Uwaga! 
Możliwe są nieznaczne różnice w 
odcieniu w różnych partiach pro-
dukcyjnych! W przypadku stoso-
wania na całej powierzchni, w da-
nym dniu należy stosować wyłącz-
nie materiał z jednej partii produk-
cyjnej. W innym przypadku trzeba 
mieszać partie produkcyjne.  
 
 
 
 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0573 

Historic Fugenmörtel   
Zaprawa do spoinowania murów 

Dane techniczne produktu  

Gęstość związanej zaprawy:  zależna od receptury 
Wytrzymałość na ściskanie:  zależna od obiektu 
Moduł Younga: zależny od wytrzymałości 

na ściskanie 
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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. 

Rodzaj opakowania, składowa-
nie  

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 30 kg 
Składowanie: 
W miejscu suchym i chłodnym, za-
bezpieczonym przed mrozem. 
 
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. 
 


