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Obszary stosowania 

PUR Aqua Fill 1K jest tiksotropo-
wym, akrylowym, modyfikowanym 
poliuretanami, wodnym wyrobem 
do zamknięcia porów. 
PUR Aqua Fill 1K nie jest izolacją 
przeciwwilgociową i nie powinien 
być stosowany do tego celu. Tylko 
do zastosowań wewnętrznych. 

Właściwości produktu 

PUR Aqua Fill 1K może być sto-
sowany do zamykania porów  
w kamyczkowych systemach deko-
racyjnych względnie systemach 
jastrychów z barwionych piasków 
kwarcowych. PUR Aqua Fill 1K 
wykazuje bardzo dobrą odporność 
na wodę. 

Sposób stosowania 

Powierzchnie przeznaczone do 
wykonania prac muszą być czyste, 
suche i chłonne.  
Nie stosować w temperaturach 

poniżej +8C oraz w bezpośrednim 

nasłonecznieniu. 
Po stwardnieniu powłoki posadz-
kowej w postaci kamyczkowego 
systemu dekoracyjnego względnie 
jastrychu z barwionych piasków 
kwarcowych nanosi się PUR Aqua 
Fill 1K używając szpachli gumowej 
względnie gumowej rozciągaczki. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, 
aby równomiernie zamykać pory. 
 
Zaleca się dodatkowe zamknięcie 
materiałem PUR Aqua Top 2K 
SG/M.  
Przed naniesieniem warstwy za-
mykającej PUR Aqua Fill 1K musi 
być wyschnięty, czyli klarowny  
i przezroczysty. 

Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel ławkowiec, wałek, paca 
stalowa, rozciągaczka gumowa  
i szpachla gumowa.  
Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia można czyścić na świeżo wo-
dą. 

 

 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki blaszane 20 kg 

Zużycie: 
Ok. 0,5 – 1,1 kg/m² w zależności 
od uziarnienia 

Składowanie: 
W oryginalnych zamkniętych opa-
kowaniach, składowanych suchym 
miejscu, w temperaturze +5 °C do 
+30 °C - 12 miesięcy.  

Czas schnięcia 

W temperaturze 20 °C i przy wil-
gotności 50% można po 24 godzi-
nach lekko obciążać mechanicznie 
i nakładać kolejne warstwy.  

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0915 

PUR Aqua Fill 1K 
Jednoskładnikowy, wodny wyrób do zamknięcia 
porów w zastosowaniach wewnętrznych 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozprowadzanie 

 
 Przechowywać w 

miejscu 
zabezpieczonym 
przed mrozem 

            

 
Dane techniczne produktu 

Gęstość: 1,02 g/cm³ 
Lepkość: tiksotropowa 
Zawartość ciał stałych: 42% 
Kolor (na mokro): mleczny/białawy 
Schnięcie: ok. 24 h w zależności od tempe-

ratury otoczenia, wilgotności po-
wietrza i grubości warstwy 

Kolor po stwardnieniu: przezroczysty 
Odporność na światło: brak żółknięcia 
Stopień połysku: błyszczący 
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Pełną wytrzymałość mechaniczną 
uzyskuje się w temperaturze 20 °C 
po 7 dniach. Niższe temperatury 
wydłużają czas schnięcia. 

Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska, 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. 

Kod produktu 

M-DF 02 

Chem VOC Farb V (2004/42/EG) 

Grupa (A): i 
Stopień 2 (2010): maks. < 140 g/l 
Ten produkt zawiera maksymalnie 
100 g/l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Remmers Baustofftechnik GmbH 

Bernhard Remmers Straße 13 

D - 49624 Löningen 

 

09 

EN 13813 SR – Bfl – B 1,5 

PUR Aqua Fill 1K 

Podkład z żywicy syntetycznej do stosowania wewnątrz budynków 

(układ warstw zgodnie z instrukcją techniczną) 

Reakcja na ogień: NPD 

Wydzielanie substancji korozyjnych: SR 

Wodoszczelność NPD 
1)

 

Odporność na ścieranie: NPD 

Przyczepność: >  B 1,5 

Odporność na uderzenia: NPD 

Izolacyjność akustyczna: NPD 

Dźwiękochłonność: NPD 

Opór cieplny: NPD 

Odporność chemiczna: NPD 

 
1) NPD: właściwości nie określono 

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. 

 


