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Obszary stosowania 

Jastrychy zespolone i nie zespolo-
ne, z ogrzewaniem podłogowym,  
w budownictwie komunalnym, 
przemysłowym i prywatnym jak 
również specjalne jastrychy towa-
rowe. 

Właściwości produktu 

Remmers Estrix jest specjalnym 
plastyfikatorem do uelastyczniania  
i ulepszania jastrychów. W odnie-
sieniu do świeżej zaprawy - umoż-
liwia dobre przygotowanie mie-
szanki jastrychu jak również łatwe 
rozłożenie, zagęszczenie i wygła-
dzenie a dzięki wydłużeniu czasu 
wiązania (3-4 godz.) dłuższy 
transport. Dzięki zmniejszeniu 
ilości dodawanej wody o nawet 
15% jastrych musi mniej wody 
oddawać. Mniejsze wydzielanie 
wody na powierzchni ułatwia za-
cieranie i zabezpiecza przed pyle-
niem. 

Sposób stosowania  

Preparat Remmers Estrix należy 
mieszając rozcieńczyć w wodzie 
zarobowej w proporcji 1:100, moż-
na go jednak także dodawać bez-
pośrednio do mieszanki.  
Proporcje mieszania cementu  
z piaskiem 1:4 do 1:4,5  

w częściach objętościowych (350-
400 kg cementu na m

3
 zaprawy). 

Jako kruszywo dobrze nadaje się 
piasek mieszanych frakcji 0-4 mm 
względnie 0-8 mm. Zaprawę ja-
strychową układa się w jednej 
warstwie, starannie zagęszcza 
i zaciera. Na powierzchni jastrychu 

nie powinna wydzielać się woda. 
Należy unikać posypywania po-
wierzchni cementem. 
Warstwę sczepną pod jastrych 
zespolony wykonuje się na podło-
żach wilgotnych materiałem Rem-
mers PCC-Haftbrücke HM (nr art. 
0535) względnie na suchych pod-

Dane techniczne produktu 

Gęstość (DIN 51 757) przy +20° C: ok. 1,03 g/cm³ 

Odczyn pH (DIN 53785):  9 
Zawartość chlorowców  

(rozkład Schöninger'a):  0,1 % wag.  
Lepkość (DIN 53211)  
przy 20°C, dysza 6: ok. 5 sek. 
Nadzór jakościowy: nad składem i jakością 
 
Czas wiązania (DIN 1164): z cementem próbka  
 PZ 35 F porównawcza 
 z domieszką bez domieszki 
Początek wiązania: ok. 2,5 godz. ok. 2,0 godz. 
Koniec wiązania: ok. 3,0 godz. ok. 2,5 godz. 
Zawartość porów  
powietrznych: > 10% obj. > 5% obj. 
 
Wytrzymałość (DIN 1164) zaprawy 1:4 wg cz. wag. 
Wskaźnik wodno-cementowy: 0,43 0,50 

Wytrzymałość na zginanie:   2 dni   3 N/mm²  2 N/mm² 

   7 dni   4 N/mm²  4 N/mm² 

 28 dni  6 N/mm²  6 N/mm² 
Wytrzymałość  

na ściskanie:   2 dni   15 N/mm²  15 N/mm² 

   7 dni   25 N/mm²  25 N/mm² 

 28 dni  35 N/mm²  35 N/mm² 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0910 

Estrix 
Preparat do ulepszania jastrychów,  
mieszany 1:100 z wodą. 
Syntetyczny środek powierzchniowo czynny, preparat  
wodny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Okres przecho-

wywania 
 Przechowywać  

w miejscu 
zabezpieczonym 
przed mrozem 
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łożach żywicą Remmers Epoxy BH 
100 (nr art. 0905). W obydwu 
przypadkach jastrych zespolony 
układa się świeże na świeże. Ja-
strych należy wbudować zgodnie 
z obowiązującą normą. 

Wskazówki  

Gotowy, świeży jastrych należy 
chronić przed mrozem względnie 
zbyt szybkim wysychaniem. Pod-
czas prac jastrychowych należy 
przestrzegać ogólnych reguł rze-
miosła i norm, szczególnie DIN 
18560, AGI A 10 i A 11, instrukcji 
na temat materiałów cementowych 
nr 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
1 kg, 5 kg i 30 kg. 
Zużycie: 
1-2 kg/m³ zaprawy jastrychowej,  
przeważnie 20 g/m² na każdy cm 
grubości.  
Składowanie: 
W zamkniętych w oryginalnych 
pojemnikach, przy składowaniu  
w chłodnym miejscu co najmniej  
2 lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
stosowania. 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 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

 


