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Obszary stosowania 

• Naprawa i renowacja ścian za-
grożonych zaatakowaniem przez 
grzyby pleśniowe oraz zapobie-
ganie procesom związanym z 
kondensacją wody w pomie-
szczeniach mieszkalnych.  

• Dzięki niskiemu ciężarowi po-
wierzchniowemu i korzystnej od-
kształcalności Remmers Schim-
mel-Sanierputz może być stoso-
wany także na podłożach o ni-
skiej wytrzymałości i nośności 

• Może być stosowany na wszyst-
kich mineralnych, nadających się 
pod tynk materiałach i podłożach, 
jak np. cegła murowa, cegła wa-
pienno-piaskowa, kamień łama-
ny, tynk wapienny/cementowy. 

 
Właściwości produktu 

Tynk Remmers Schimmel-Sanier-
putz dzięki swojej wysokiej zdolno-
ści przewodzenia kapilarnego 
przyspiesza wysychanie zawilgo-
conych powierzchni. Dzięki niskiej 
przewodności termicznej tynk ten 

posiada właściwości termoizola-
cyjne. Dzięki podwyższeniu tempe-
ratury wewnętrznych powierzchni 
ścian zapobiega się podwyższonej 
wilgotności względnej powietrza  
w pobliżu powierzchni ścian i 
uniemożliwia się rozwój zarodni-
ków pleśni w miejscach wilgotnych 
powyżej punktu rosy. 
Tynk Remmers Schimmel-Sanier-
putz jest przepuszczalny dla pary 
wodnej i wodoodporny oraz ma 
wysoką zdolność magazynowania 
wody. Wymienione właściwości 
zapobiegają długotrwale ponow-
nemu zaatakowaniu przez pleśń. 

Podłoże  

Podłoże pod tynk musi być nośne  
i wolne od substancji osłabiających 
przyczepność tynku. Podłoże pod 
tynk może być suche lub matowo 
wilgotne (maks. 6% wag.), nie 
może jednak wykazywać naporu 
wilgoci. Zabiegi przeciw wilgoci 
podciąganej kapilarnie należy wy-
konać stosując system Kiesol. 
Stare i zniszczone tynki, farby i 
inne powłoki należy starannie usu-
nąć z całej powierzchni. Ewentual-
ne przygotowanie podłoża np.  
z użyciem Remmers Salzsperre 
(nr art. 0674) będzie zależeć od 

Dane techniczne produktu 

Kolor: stara biel 
Gęstość nasypowa: ok. 0,7 kg/dm³ 
Uziarnienie: ≤. 2 mm 
Grubość warstwy tynku: 10 – 50 mm 
Grupa zapraw (DIN 18550-2):  P I  
Czas przydatności do użycia  
po wymieszaniu: ok. 30 min. 
Wytrzymałość na ściskanie:  CS I 
Nasiąkliwość kapilarna:  > 1 kg/m² 
Reakcja na ogień (DIN 998-1): Euroklasa A1 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1050 

Schimmel-Sanierputz 
Aktywny kapilarnie tynk regulujący klimat.    
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI)  
w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 
0,0002 %. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastoso-

wań we-
wnętrznych 

 Proporcja 
mieszania 

suchej zapra-
wy z wodą 

 Temperatura 
stosowania 

      Czas 
mieszania 

 Czas dojrze-
wania 

 Układanie 
zaprawy/ 

szpachlowa-
nie/nakładanie 
kielnią/ aplika-
cja natryskowa 

 Całkowita ilość 
materiału na 

każdy cm 
grubości 
warstwy 

 Okres prze-
chowywania 

 Chronić przed 
wilgocią! 
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rodzaju i ilości szkodliwych soli 
(analiza w zakładowym laborato-
rium). W każdym przypadku stary 
tynk należy skuć do wysokości co 
najmniej 80 cm powyżej strefy 
uszkodzeń, a zmurszałe spoiny 
wydrapać nas głębokość 2 cm. 

 Wstępne zwilżenie i obrzutka 
Nasiąkliwe podłoża należy wstęp-
nie zwilżyć tak, aby powierzchnia 
stałe się matowo wilgotna, lecz nie 
mokra. Na tak przygotowane pod-
łoże, jako warstwę sczepną, na-
nieść siatkowo (pokrycie 50 - 
70%), warstwą o grubości nie 
przekraczającej 5 mm, Remmers 
Vorspritzmörtel (art. nr 0400) lub 
Vorspritzmörtel schnell (art. nr 
0406). Na nasiąkliwych murach  
o niskiej wytrzymałości jako war-
stwę sczepną można zastosować 
Schimmel-Sanierputz, następnie 
nanieść tynk „świeże na świeże”. 
W przypadku stosowania  mineral-
nych szlamów uszczelniających 
Remmers Vorspritzmörtel nakłada 
się kryjąco na jeszcze świeżą 
ostatnią warstwę szlamu. Przy-
czepność na gładkich i szczelnych 
podłożach poprawia się dodając 
do zaprawy Remmers Haftfest (art. 
nr 0220). Przed nałożeniem tyn-
ków Remmers Vorspritzmörtel 
musi twardnieć przez co najmniej 
24 - 48 godzin. 
Sposób stosowania: 

Wlać najpierw ok. 6,5-6,8 l wody 
do czystego pojemnika na zapra-
wę, dodać 20 kg Schimmel-
Sanierputz i intensywnie wymie-
szać za pomocą mieszarki/ mie-
szadła śrubowego (np. mieszarki 
przeciwbieżnej BEBA) przez ok. 3 
min., aż do uzyskania właściwej, 
jednorodnej konsystencji.  
Po upływie czasu dojrzewania 8 - 
10 minut zaprawę należy jeszcze 
raz krótko wymieszać.   
 
Zaprawę nakłada się pojedynczymi 
warstwami o grubości do 20 mm  
i dwuwarstwowo (świeże na świe-
że) - do 30 mm. W przypadku 
warstw o grubości przekraczającej 
30 mm, pierwszą warstwę należy 
zgrubnie ściągnąć łatą i nadać jej 
szorstkość np. grzebieniem tyn-
karskim w celu zapewnienia dobrej 

przyczepności drugiej warstwy. 
Nakładanie drugiej warstwy nastę-
puje po wystarczającym stward-
nieniu pierwszej warstwy, naj-
wcześniej na drugi dzień.  
W przypadku bardzo nierównego 
i spękanego podłoża, w celu unik-
nięcia naprężeń, należy wykonać 
wyrównawcze szpachlowanie za-
prawą Remmers Schimmel-
Sanierputz. Warstwę tynku nakła-
da się dopiero po wystarczającym 
stwardnieniu i wyschnięciu war-
stwy szpachlówki wyrównawczej, 
najwcześniej po 7 dniach. Świeżo 
nałożoną zaprawę tynkarską 
Remmers Schimmel-Sanierputz 
ściąga się w jedną stronę zwilżoną 
łatą ząbkowaną a w drugą łatą 
aluminiową, pozostawiając szorst-
ką powierzchnię. Po wystarczają-
cym stwardnieniu przeciera się 
powierzchnię tynku kratowym 
zdzierakiem. Nakładanie szpa-
chlówki Remmers Schimmel-
Spachtel może nastąpić po 3 
dniach.  
Wskazówki: 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wody lub 
świeżej zaprawy. Nie stosować 
przy temperaturach powietrza, 
podłoża lub materiału poniżej 5°C 
lub powyżej 30°C.  
Podane wskazówki czasowe od-
noszą się do normalnego zakresu 
temperatury + 20°C przy wilgotno-
ści względnej powietrza ok. 65%. 
Niższe temperatury wydłużają, 
wyższe skracają czas przydatności 
do stosowania i czas twardnienia. 
  
Materiał może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza. 
 
Tynk Remmers Schimmel-
Sanierputz należy chronić przed 
zbyt szybkim odparowaniem wody, 
szczególnie wewnątrz chronić 
przed przeciągami i zbytnim 
ogrzewaniem, gdy jest to koniecz-
ne zwilżać wodą. Po wystarczają-
cym stwardnieniu tynku (jednak nie 
wcześniej niż po upływie 2 dni),  
w przypadku utrzymującej się wy-
sokiej wilgotności powietrza w 
pomieszczeniach konieczne jest 
zapewnienie przez krótki czas 

odpowiednich warunków wysycha-
nia, np. przez wstawienie osusza-
czy powietrza. 
Zewnętrzna powierzchnia tynku 
powinna być pozbawiona widocz-
nych spękań, rysy włoskowate nie 
mają znaczenia i nie uznawane są 
za wady, ponieważ nie wpływają 
one ujemnie na techniczną war-
tość tynku. 
Nie stosować na podłożach gip-
sowych. 
Narzędzia, czyszczenie  

Agregaty tynkarskie z mieszarka-
mi, np. P.F.T. G4 z mieszarką 
Rotoquirl, Putzknecht S 48 lub S 
58, pompa ślimakowa PFT Twister 
D8/1,5 wąż do 26 m, Ø 35 mm, 
mieszarka/mieszadło, np. mieszar-
ka przeciwbieżna BEBA, mieszar-
ka przepływowa, paca stalowa, 
aluminiowa łata do ściągania tyn-
ku, grzebień do tynku, szczotka, 
kielnia, kratowy zdzierak. 
 
Czyszczenie narzędzi: czyścić na 
świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 20 kg 

Zużycie suchej zaprawy: 
Agregat tynkarski ok. 6,8 kg/m² na 
każdy cm grubości,  
mieszarka BEBA ok. 5,8 kg/m² na 
każdy cm grubości.  
Składowanie: 
W suchym miejscu, w zamkniętych 
opakowaniach, co najmniej 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. 
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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. 

 
Remmers Baustofftechnik GmbH 

Bernhard Remmers Straße 13 
D - 49624 Löningen 

 
07 

GBI P51 
EN 998 – 1: 2010-12 

Schimmel-Sanierputz 
Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach  
o ustalonej gęstości w stanie suchym ≤ 1300 kg/m³ 

  
Reakcja na ogień Klasa A1 

Przyczepność ≥ 0,08 N/mm² 
(model pęknięcia B) 

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym W0 

Współczynnik przepuszczalności 
pary wodnej μ ≤ 8 

Współczynnik przewodzenia 
ciepła (λ10,dry) 

≤ 0,15 W / (mK)  
dla P = 50 % 

Trwałość (mrozoodporność) 
Odporna, przy stosowaniu 
zgodnie z instrukcją produ-
centa  
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