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Obszary stosowania 

• Zastosowanie czasowe (2-3 
tygodnie w kompresowej meto-
dzie odsalania murów, zgodnie 
z instrukcją WTA „odsalanie 
murów” 

• Obniżanie tendencji do po-
wstawania wykwitów 

• Ograniczanie procesów de-
strukcji powodowanych przez 
wietrzenie murów 

Właściwo ści produktu 

• Skuteczny materiał kompreso-
wy będący kombinacją aktyw-
nych składników mineralnych i 
celulozy 

• Nie zawiera cementu i wapna 
• Łatwy do usunięcia 
• Zoptymalizowana zdolność 

absorpcji soli dzięki zawartości 
lekkich kruszyw aktywnych ka-
pilarnie 

Podło że 

Podłoże musi być czyste, mocne 
i wstępnie zwilżone do stanu ma-
towo wilgotnego. Należy usunąć 
warstwy luźne i zmniejszające 
przyczepność (np. środki antyad-
hezyjne, luźne części, pył, wy-

piaszczenia, wykwity, zabrudze-
nia). Przed naniesieniem kompre-
su Remmers Entsalzungskom-
presse podłoże należy zwilżyć 
wodą demineralizowaną. 

Sposób stosowania 

Wlać 10-11 l wody  destylowanej 
lub demineralizowanej do czystego 
pojemnika (kubeł na zaprawę) i 
dodać 30 kg Entsalzungs-
kompresse. Wymieszać inten-
sywnie za pomocą miesza-
dła/mieszarki przeciwbieżnej do 
uzyskania jednorodnej, pozbawio-
nej grudek, plastycznej konsysten-
cji odpowiedniej do stosowania. 
Nanieść na powierzchnię przezna-
czoną do odsolenia (grubość war-
stwy: 15-30 mm). Po 2 - 3 tygo-
dniach działania, stwardniały kom-
pres należy ostrożnie usunąć, 
następnie ponownie nałożyć mate-
riał kompresowy i pozostawić na 
taki sam okres. W zależności od 
warunków otoczenia, zawsze w 
przypadku ogrzewanych pomiesz-

czeń wewnątrz budynków lub 
przeciągu, należy chronić kompres 
przed zbyt szybkim wyschnięciem 
np. przez przykrycie folią. Dalsze 
wskazówki można znaleźć w In-
strukcji WTA „Odsalanie przy po-
mocy kompresów”, nr 3-13-01/D. 

Wskazówki 

Podczas mieszania nosić maskę 
przeciwpyłową. Przed i po zasto-
sowaniu należy analitycznie zba-
dać zawartość soli; można przy 
tym skorzystać z laboratorium 
firmy Remmers. 
Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wody lub 
świeżej zaprawy. 
Nie stosować przy temperaturach 
powietrza, podłoża i materiału 
poniżej +5°C i powy żej +30°C. 
Podane parametry produktu zosta-
ły oznaczone w warunkach labora-
toryjnych, w temperaturze 20°C 
i wilgotności względnej powietrza 
65%. 

Dane techniczne  produktu  

Wygląd: szarobeżowy, bezwonny proszek 
Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm³ 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1070 

Entsalzungskompresse 
 
Sucha zaprawa podobna do zaprawy tynkarskiej 
przeznaczona do zmniejszania zawartości soli  
w przypowierzchniowej warstwie materiału budow-
lanego 
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chowywania 

 Chronić przed 
wilgocią! 
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Niższe temperatury wydłużają, 
wyższe skracają czas przydatności 
do stosowania i czas twardnienia. 

Narzędzia, czyszczenie  

Mieszadło, kielnia, paca stalowa. 
Narzędzia należy czyścić na świe-
żo wodą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 30 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
W zależności od właściwości pod-
łoża ok. 14 kg/m²/cm. 
 
Składowanie: 
Przy składowaniu w suchym miej-
scu, w zamkniętych opakowa-
niach: co najmniej 12 miesięcy. 
 
Bezpiecze ństwo, 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. 


