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Obszary stosowania 
Do przygotowywania podłoża pod 
tynk w systemie tynków historycz-
nych Remmers Historic. 
Do wyrównywania chłonności mu-
rów mieszanych.  
Właściwości produktu 
Remmers Historic Spritzbewurf to 
fabrycznie mieszana sucha zapra-
wa, która po wymieszaniu z wodą 
jest gotowa do użycia. Charaktery-
zuje się dobrą stabilnością i wyka-
zuje silną przyczepność do podło-
ża. Chłonność podłoża pod tynk 
zostaje wyrównana, a dzięki zróż-
nicowanej ziarnistości kruszywa po 
nałożeniu na gładkie nieprzepusz-
czalne powierzchnie zapewnia do-
brą przyczepność nakładanym na-
stępnie warstwom tynku. Stward-
niała Historic Spritzbewurf jest 
przepuszczalna dla pary wodnej, 
odporna na wodę, mróz i wpływ 
czynników klimatycznych.   
Podłoże 
Podłoże musi być czyste, zwarte i 
zwilżone do stanu „matowo wilgot-
nego”.  Elementy luźne i zmniej-
szające przyczepność należy usu-
nąć. 

Sposób stosowania 
Wlać wodę zarobową do czystego 
pojemnika. Dodać 30 kg zaprawy 
Remmers Historic Spritzbewurf 
i mieszać używając mieszarki 
przeciwbieżnej aż do uzyskania 
jednorodnej konsystencji, odpo-
wiedniej do stosowania.  

Po ewentualnie niezbędnym przy-
gotowaniu podłoża nałożyć cienką 
warstwę wymieszanej obrzutki 
(maks. 5 mm) Historic Spritzbe-
wurf. Przed nałożeniem następ-
nych tynków należy zachować 
przerwę co najmniej 3 dni. 

Uwaga: obrzutki nie należy uży-
wać do wyrównywania nierówno-
ści. 
Wskazówki 
Do stwardniałej zaprawy, gdy roz-
pocznie się już proces wiązania, 

nie wolno dodawać wody lub świe-
żego materiału w celu przywróce-
nia jej przydatności do nakładania. 

Nie stosować w temperaturach 
poniżej +5°C i powyżej 30°C. 
Podane czasy dotyczą temperatu-
ry +20°C i wilgotności względnej 
powietrza 65%.  Niskie temperatu-
ry wydłużają, wyższe skracają 
czasy przydatności do stosowania 
i wiązania. 

Historic Spritzbewurf należy chro-
nić przed zbyt szybką utratą wody, 
w szczególności na zewnątrz, 
w warunkach silnego nasłonecz-
nienia i wiatru, a wewnątrz w przy-
padku występowania przeciągów 
i obciążeń termicznych. 

W razie zbyt szybkiego wysycha-
nia wykonywać wielokrotnie pielę-
gnacyjne spryskiwanie wodą.  

Dane techniczne produktu 

Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm³ 
Kolor beżowo-szary 
Wytrzymałość na ściskanie: dobrana do obiektu 
Zapotrzebowanie wody: zależne od receptury 
Czas przydatności do użycia  
po wymieszaniu: ok. 60 minut 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0574 

Historic  
Spritzbewurf 
Obrzutka dostosowywana składem do obiektu 
Jako warstwa sczepna pod tynki historyczne 
Remmers   
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Nie polecamy aplikacji maszyno-
wej z uwagi na fakt, iż receptura 
obrzutki każdorazowo dopasowy-
wana jest do wymagań obiektu 
pooddawanego renowacji. 

Może zawierać śladowe ilości piry-
tu lub siarczku żelaza. 

Nie stosować na podłożach gip-
sowych. 
Narzędzia, czyszczenie 
Mieszalnik, mieszarka przeciw-
bieżna, kielnia. Narzędzia czyścić 
na świeżo wodą.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
worki papierowe 30 kg 
Zużycie suchej zaprawy: 
Zależne od receptury i obiektu. 
Składowanie: 
W suchym miejscu, w zamkniętych 
opakowaniach produkt można 
przechowywać przez  12 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 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. 
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