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Obszary stosowania 

Naprawa nieszczelnych dachów, 
które zostały pokryte lub uszczel-
nione materiałami bitumicznymi, 
np. papami bitumicznymi oraz 
uszczelnianie wszelkiego rodzaju 
nieszczelnych złączy i przejść na 
dachach. 
 
Właściwości produktu 

� Materiał Remmers Dach E od-
powiada wymaganiom Central-
nego Związku Rzemiosł Dekar-
skich (patrz "Wytyczne do wy-
konania dachów płaskich", wy-
danie 1/82) jak również instruk-
cji "Uszczelnianie Budowli In-
żynierskich" (AIB). 

� Remmers Dach E jest wolną od 
plastyfikatorów, tiksotropową 
emulsją bitumów i tworzyw 
sztucznych, którą można sto-
sować bezpośrednio z pojem-
nika nakładając wałkiem, mięk-
ką szczotką dekarską lub od-
powiednim urządzeniem natry-
skowym (typu airless). Nie za-
wiera rozpuszczalników i przez 
to nie wydziela palnych lub 
szkodliwych dla zdrowia gazów. 

� Po nałożeniu na suche, do-
kładnie oczyszczone i zagrun-
towane preparatem Remmers 
Voranstrich L podłoże (papy 
dachowe lub powłoki bitumicz-
ne) przyczepność materiału 
Remmers Dach E wzrasta wraz 

z odparowaniem wody z emulsji 
i na całej powierzchni zachodzi 
związanie z podłożem. Czas 
wysychania zależy głównie od 
wilgotności powietrza, wiatru  
i temperatury. Dlatego czasy 
wysychania wczesną wiosną  
i jesienią ulegają wydłużeniu. 

� Remmers Dach E wysycha two-
rząc wodoszczelną, elastyczną 
i bezszwową powłokę, która 
jest odporna na wilgoć i wodę, 
trwała przy ogrzaniu i niewraż-
liwa na zimno. Wodoszczel-
ność, przyczepność i rozciągli-
wość pozostają zachowane 
przy wszystkich występujących 

na dachach zmianach tempera-
tury związanych z porami roku. 

� Wysoka elastyczność materiału 
Remmers Dach E zapewnia 
trwałe przesklepianie istnieją-
cych lub później powstających 
rys włoskowatych na po-
wierzchni dachu. Nie kompen-
suje jednak rys uwarunkowa-
nych konstrukcyjnie i usterek 
budowlanych. 

� Remmers Dach E jest odporny 
na wodne roztwory kwasów, 
jednak nie jest odporny na 
związki aromatyczne, alifatycz-
ne, oleje i tłuszcze. 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 1940 

Dach E 
Gęstopłynny, bezrozpuszczalnikowy materiał  
powłokowy 
Emulsja na bazie bitumów i tworzyw sztucznych.  
Nieszkodliwa dla środowiska. 
Świadectwa badań: MPA Dortmund nr 22 0519 5 99. 
Szybko roznoszący się ogień i promieniujące ciepło zgod-
nie z 4102/7 nr 23 0484 083. 

Dane techniczne produktu

Rodzaj emulsji: anionowa 
Wygląd: pasta, gładka, bez osadu 
Gęstość: ok. 1,25 g/cm3 
Zawartość składników stałych: ok. 70% wag. 
Temperatura mięknienia 
składników stałych RuK: > 130°C 
Czas schnięcia warstwy 1,5 kg/m2: ok. 12 godz. w normalnych  

warunkach 
Czas schnięcia do 
pyłosuchości wg AIB: spełnia wymagania (5 godz.) 
Odporność na ciepło wg AIB 
(wydanie 3 i DIN 5223, rozdział  
4.224 przy 80°C: nie spływa 
Odporność na zimno 
jak wyżej przy -10°C: nie pęka, brak rys 
Wydłużenie przy zerwaniu  
po starzeniu w warunkach  
atmosferycznych: 650% 
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Sposób stosowania 

Podłoże musi być czyste, mocne 
oraz wolne od oleju i tłuszczu. 
Miejsca wadliwe, przed wykona-
niem powłoki, należy naprawić 
masą szpachlową Remmers 
Dachspachtel L, pęcherze i fałdy 
usunąć oraz fachowo zamknąć.  
W przypadku podłoża zniszczone-
go przez czynniki atmosferyczne 
wymagane jest wykonanie warstwy 
podkładowej Remmers Voranstrich 
L. 
Gruntowanie służy jako niezbędna 
warstwa sczepna dla Remmers 
Dach E. Warstwa gruntująca przed 
pokryciem materiałem Remmers 
Dach E musi być sucha. Należy na 
to zwrócić uwagę szczególnie na 
chłonących podłożach. Zgodnie  
z zasadami wykonywania prac 
uszczelniających konieczne są co 
najmniej 2 cykle robocze. Należy 
przestrzegać nakładania na prze-
mian podłużnie i poprzecznie.  
W świeżą pierwszą warstwę nale-
ży wtopić tkaninę zbrojącą Rem-
mers Armierungsgewebe 2,5/100. 
Tkaninę zbrojącą należy ułożyć tak 
aby powierzchnia była całkowicie 
wolna od pęcherzy i fałd. Przy na-
kładaniu pędzlem należy zacho-
wać równomierny, równoległy kie-
runek pracy.  
 
Wskazówki 

Remmers Dach E jest dostarczany 
w stanie gotowym do użycia i na-
leży go nakładać szybko i bez 
przerw w pracy. Nakładanie kolej-
nych powłok może odbywać się 
dopiero po całkowitym wyschnięciu 
warstwy wcześniejszej, gdy można 
po niej chodzić. 
 
 
 
 
 
 
 

Powłok z materiału Remmers 
Dach E nie wolno wykonywać 
podczas deszczu, gdy zanosi się 
na deszcz ani przy temperaturach 
poniżej +5°C. W przypadku po-
wierzchni, na których należy liczyć 
się wodą stojącą, temperatury nie 
mogą być niższe od +10°C. Poda-
ne temperatury odnoszą się do 
powietrza i podłoża.  
W ciągu nocy następującej po wy-
konaniu powłoki, temperatury te 
również nie mogą być znacząco 
niższe. Należy unikać działania 
mrozu na świeżą powłokę (patrz 
także wytyczne VOB część C DIN 
18338 "Prace dekarskie i uszczel-
nianie dachów"). 
Aby zapewnić odporność na czyn-
niki atmosferyczne oraz promie-
niowanie ultrafioletowe, konieczna 
jest powłoka chroniąca przed pro-
mieniowaniem ultrafioletowym 
Remmers Dachfarbe silber. Alter-
natywnie możliwe jest wykonanie 
posypki, przy czym należy wtedy 
wykonać dodatkową powłokę  
z materiału Remmers Dach E  
(1 kg/m2) - przede wszystkim na 
dachach o zerowym nachyleniu! 
(grupa pochylenia dachu I). 
Przed wykonaniem renowacji po-
wierzchni dachu należy sprawdzić 
czy spełnione są wymagania okre-
ślone w wytycznych odnoszących 
się do dachów płaskich. Poza tym 
należy ustalić rodzaj i rozmiar 
uszkodzeń oraz o ile to możliwe 
rodzaj zastosowanych materiałów 
uszczelniających. 
 
Narzędzia, czyszczenie 

Narzędzia należy przed zastoso-
waniem zwilżyć wodą i otrząsnąć. 
Narzędzia należy czyścić w stanie 
świeżym wodą, związany materiał 
usuwać rozcieńczalnikiem V 101. 
 
 
 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z blachy 5 kg i 25 kg 
Zużycie: 
Prace renowacyjne wykonywane  
z użyciem materiału Remmers 
Dach E wymagają, po gruntowaniu 
materiałem Remmers Voranstrich 
L, co najmniej dwukrotnego nało-
żenia Remmers Dach E przy zuży-
ciu za każdym razem 1,5 kg/m2 
oraz ułożenia tkaniny zbrojącej 
Remmers Armierungsgewebe 
2,5/100 – zużycie 1,1 m2/m2.  
 
Wykonanie posypki mineralnej 
wymusza wykonanie dodatkowej 
warstwy Remmers Dach E  
(1 kg/m2). 
 
Składowanie: 
Materiał Remmers Dach E może 
być składowany przez co najmniej 
6 miesięcy. Podczas składowania 
należy zabezpieczyć się przed 
działaniem mrozu, silnym ogrze-
waniem lub nasłonecznieniem. 
 
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 sto-
sowania. 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 pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


