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Obszary stosowania 

 biała gładź wapienna na kla-
syczne tynki wapienne  

 do aplikacji maszynowej i ręcz-
nej  

 zawiera czysto wapienne spoi-
wo z domieszką pucolan 

 do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 przeznaczone przede wszyst-
kim do stosowania w obiektach 
zabytkowych 

 mieszanka białych piasków ze 
spoiwem 

 wiązanie hydrauliczne, dobra 
obrabialność 

 

Właściwości produktu 

Sucha mieszanka zaprawy składa 
się z nieorganicznych spoiw, kru-
szyw o uziarnieniu 0 – 0,5 mm i 
dodatków poprawiających obra-
bialność i właściwości zaprawy. 
 

Podłoże 

 Podłoże musi być suche, czy-
ste, wolne od pyłu, wykwitów 
solnych.  

 Podłoże nie może być hydrofo-
bowe ani zmrożone. 

 Podłoże musi być wygładzone 
(maks. nierówności do 2 mm).  

  
 
 

Sposób stosowania 

 Mieszanie odbywa się zazwy-
czaj mieszadłem elektrycznym. 
Tynk nanosi się równomiernie 
na podłoże a po przeschnięciu 
obrabia się używając pacy gąb-
kowej lub piankowej. Grubość 
jednej warstwy tynku do 2mm. 
Do warstwy rdzeniowej należy 
zastosować zaprawę  
Reinkalkmörtel H.  

 Szpachlówkę powierzchniową 
Reinkalkstuck można nanosić 
po związaniu warstwy rdzenio-
wej tynku. 

 

Wskazówki 

Nie dopuszcza się dodawania 
kamieni, spoiw i dodatków do go-
towej mieszanki lub jej przesiewa-
nia! Nie stosować w warunkach 
trwałego zawilgocenia, wysokiego 
zasolenia jak również poniżej po-
ziomu terenu i pod izolacjami 
przeciwwilgociowymi. 

Narzędzia, czyszczenie  

Mieszalnik przeciwbieżny, miesza-
dło ręczne, kielnia murarska, sta-
lowa lub drewniana paca do zacie-
rania. Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Worki papierowe 25 kg.  
Zużycie: 
2,3 kg/m² dla warstwy 2 mm 
Z jednego worka 25 kg powstanie 
ok. 22,5 litrów świeżej zaprawy. 
Taka ilość, przy grubości warstwy 
2 mm wystarcza na 11m² tynku, 
tzn. 2,3 kg/m² 
Składowanie:  
W zamkniętych, oryginalnych opa-
kowaniach, w miejscu suchym 
(chronić przed działaniem wody i 
wysokiej wilgotności względnej 
powietrza, najwyżej 75%) i chłod-
nym, ale chronionym przed mro-
zem, produkt można przechowy-

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 11420087 

Reinkalkstuck 
Specjalna szpachlówka powierzchniowa do tynków we-
wnętrznych i zewnętrznych na bazie spoiwa wapiennego i 
naturalnych pucolan. Kategoria GP, zgodnie z PN-EN 998-
1, CS I, W 0. Zalecana do stosowania w obiektach zabyt-
kowych. 

Uziarnienie mieszanki: 0 – 0,5 mm  

Ilość wody zarobowej na opakowanie 25 kg: ok. 11 l.  

Czas przydatności do użycia po wymieszaniu z wodą (zależna od 

grubości warstwy): ok. 5 godzin  

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach klasa CS I: ≥ 0,4 N/mm²  

Ciężar objętościowy świeżej zaprawy: 1,5 – 1,7 kg/dm³  

Ciężar nasypowy suchej zaprawy: 1,4 – 1,6 kg/dm³  

Temperatura stosowania: + 5 °C do + 25 °C 

Dane techniczne produktu 
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wać ok. 6 miesięcy od wskazanej 
na opakowaniu daty produkcji. 

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. 
 
Zaprawa wymieszana z wodą ma 
odczyn alkaliczny. Podczas pracy 
nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu, 
nosić odpowiednie ubranie 
ochronne. 
Pierwsza pomoc: 
W razie zanieczyszczenia oczu 
płukać przez 10-15 min dużą ilo-
ścią wody, w razie zanieczyszcze-
nia skóry zmyć dużą ilością wody i 
mydła. W razie wystąpienie dole-
gliwości zdrowotnych lub w przy-
padku wątpliwości skonsultować 
się z lekarzem i pokazać opako-
wanie lub etykietę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Remmers CZ, s.r.o.  

Kolovratská 1445 251 01 
Říčany u Prahy 

Oświadczenie o właściwościach, nu-
mer: POV-12-CZ-11420087 

 

EN 998-1:2010 
Reinkalkstuck 

Zaprawa zwykła do zastosowań we-
wnętrznych i zewnętrznych 

Zaprawa tynkarska do wewnętrznego 
stosowania GP (CS I). 

Reakcja na ogień  Klasa A 1  

Przyczepność  ≥ 0,1 N/mm2  

Nasiąkliwość W0  

Przepuszczalność 
pary wodnej  

μ ≤ 13  

Zdolność prze-
wodzenia ciepła 

(λ10, dry)  

O, dry)  

0,67 (W/(m.K))  

dla P= 50%  

Trwałość  NPD  

Wytrzymałość na 
ściskanie (CSII)  

≥ 1,0 N/mm²  

 

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. 

 


