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Obszary stosowania 

 Tynk wierzchni odtwarzający 
fakturę i skład oryginalnego 
materiału 

 Do dostosowanych do danego 
obiektu prac remontowych, re-
nowacji i napraw elewacji w 
starym budownictwie, w histo-
rycznych budynkach, obiektach 
zabytkowych 

 Można stosować na powszech-
nie spotykanych materiałach 
ściennych i podłożach tynko-
wych 

 Do firmy Remmers należy na-
desłać próbkę tynku z obiektu, 
w celu opracowania indywidu-
alnej receptury / dopasowania 
do danego obiektu. 

Właściwości produktu 

Remmers Historic Oberputz to fa-
brycznie mieszana sucha zaprawa 
mineralna należąca do systemu 
tynków historycznych firmy Rem-
mers, która po wymieszaniu  
z wodą jest gotowa do użycia  
i twardnieje w wyniku karbonaty-
zacji i/lub wiąże hydraulicznie. Na-
kładanie wykonuje się ręcznie. 

 

 

Podłoże 

Podłoże musi być czyste, mocne  
i wstępnie zwilżone do stanu ma-
towo wilgotnego. Należy usunąć 
warstwy luźne i osłabiające przy-
czepność (np. środki antyadhezyj-
ne, luźne fragmenty, pył, piasz-
czenie, wykwity, zabrudzenia). 

Sposób stosowania 

Wlać odpowiednią ilość wody za-
robowej do czystego pojemnika  
i dodać 30 kg zaprawy Historic 
Oberputz. Intensywnie mieszać 
przez co najmniej 2 - 4 minuty 
używając odpowiedniej mieszarki 
do uzyskania jednorodnej konsy-
stencji, odpowiedniej do stosowa-
nia.  
Po niezbędnym przygotowaniu 
podłoża, wymieszaną zaprawę na-
leży ręcznie rozciągać, względnie 
w przypadku warstw o grubości 
przekraczającej 15 mm narzucać. 
Maksymalna grubość warstwy wy-
nosi ok. 20 mm.  

Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wody lub 
świeżej zaprawy. Nie stosować, 
gdy temperatura otaczającego po-
wietrza, podłoża i materiału bu-
dowlanego wynosi mniej niż 5°C 
lub przekracza 30°C. Podane pa-
rametry produktu zostały określone 
w warunkach laboratoryjnych, w 
temperaturze 20°C i wilgotności 
względnej powietrza 65%. Niższe 
temperatury wydłużają, wyższe 
skracają czas przydatności do sto-
sowania 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.  

Z powodu specyficznej dla da-
nego obiektu receptury nie po-
winno się nakładać materiału 
agregatem tynkarskim. 

Dane techniczne produktu 

Gęstość nasypowa: ok. 1,6 kg/dm
3
 

Kolor i uziarnienie: specyficzne dla obiektu 
Wytrzymałość na ściskanie: specyficzna dla obiektu 
Ilość wody: specyficzna dla receptury 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0576 

Historic Oberputz 
Tynk wierzchni o recepturze dopasowanej do  
specyfiki obiektu 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Do zastosowań 
wewnętrznych  
i zewnętrznych 

 Czas mieszania  Temperatura 
stosowania 

 Nakładanie kiel-
nią 

 Zużycie  Okres przecho-
wywania 

 Chronić przed 
wilgocią 
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Materiał może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza. 

Narzędzia, czyszczenie 

Mieszarka, mieszarka przeciw-
bieżna, mieszarka podwójna, paca 
stalowa, łata tynkarska, łata ząb-
kowana, miotła, paca nabita gwoź-
dziami, kielnia, kratowy zdzierak, 
paca gąbkowa (pomarańczowa). 
Narzędzia należy czyścić wodą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
worki papierowe 30 kg 
 
Zużycie: 
Specyficzne dla obiektu i receptu-
ry. 
 
Składowanie: 
Przechowywać w suchym miejscu, 
w zamkniętych opakowaniach,  
6 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. 


