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Obszary stosowania 

Stosowana jako powłoka rozlewna 
lub jako warstwa podstawowa  
w powłoce obsypywanej, w syste-
mie betonu poliuretanowego 
Remmers, na powierzchnie bardzo 
obciążone chemicznie, mecha-
nicznie i termicznie. 

Przykłady zastosowań 

 przemysł spożywczy 
 ubojnie, przetwórstwo mięsne 
 mleczarnie 
 browary 
 przemysł metalurgiczny 
 miejsca o wysokim obciążeniu 

chemicznym 

Właściwości produktu 

Pigmentowana, trójskładnikowa, 
poliuretanowa powłoka rozlewna. 
 
 Wysoka odporność chemiczna 
 Wysoka wytrzymałość mecha-

niczna 
 Odporność termiczna do 80°C 

(w zależności od grubości war-
stwy i rodzaju systemu) 

 Toleruje matowo wilgotne pod-
łoża 

 
 
 

Numery artykułu 

Składnik A: Crete part A  
(art. 206591, 206592, 206593, 
206586) 

Składnik B: Crete part B  
(art. 216591) 

Składnik C: Crete part C Filler SL 
80 (art. 226591) 

Podłoże 

Podłoże musi być nośne, stabilne 
wymiarowo, mocne, oczyszczone 
z luźnych części, pyłów, olejów, 
smarów, ścieru gumowego i innych 
substancji zmniejszających przy-
czepność. Wytrzymałość podłoża 
na odrywanie musi wynosić śred-
nio 1,5 N/mm² a wytrzymałość na 
ściskanie co najmniej 25 N/mm². 

Podłoża mogą być matowo wilgot-
ne, nie może być jednak na nich 
wodnej błony. 
 

 Beton maks. 6% wag. 

 Jastrych cementowy maks. 6% 
wag.  

 
Jako podłoże dopuszcza się tylko 
beton i jastrychy zespolone. Inne 
podłoża tylko po uzgodnieniu  
z działem technicznym. 
 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy przygotować od-
powiednią metodą, np. śrutowania 
lub szlifowania tarczą diamentową 
w taki sposób, aby spełniało 
przedstawione wymagania. 

Dane techniczne produktu 

 Składnik A Składnik B mieszanka 

Lepkość (25°C): ok. 900 mPa·s 30 mPa·s / 

Gęstość (20 °C): 1,04 g/ml 1,21 g/ml 2,00 g/ml 

 

Czasy twardnienia przy 20°C: 

Czas przydatności do użycia po wymieszaniu: 15 minut 

Czas tworzenia błony: 20 minut 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 206591, 206592, 
206593, 206586, 216591, 226591 

 

Crete SL 80 
Powłoka rozlewna w systemie Crete 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcje 
mieszania 3 
składników 

 Temperatura 
stosowania 

 Czas miesza-
nia 

 Powłoka 
rozlewna, 

aplikacja na 
stojąco 

 Czas przydat-
ności do 
użycia po 

wymieszaniu 

 Przechowywać w 
miejscu chronio-

nym przed 
mrozem  
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Wyłomy i ubytki w podłożu należy 
wypełnić używając zapraw mine-
ralnych. 

Gruntowanie 

Warstwa gruntującą Crete TF 60 
musi być stwardniała, przed ukła-
daniem Crete SL 80 (maksymalny 
czas przed wykonaniem powłoki: 
48 godzin przy 20°C).  

Proporcje mieszania 

A: 2,9   B: 2,4   C: 14,7 cz. wag. 

Mieszanie 

Podczas pracy należy zadbać  
o odpowiednie wyposażenie 
ochronne (patrz informacje na 
temat sprzętu ochrony osobistej). 
 
Crete SL 80 to produkt trójskładni-
kowy. Najpierw należy dobrze 
wymieszać składnik A (żywicę), 
następnie dodaje się składnik B 
(utwardzacz) i ponownie starannie 
miesza, aż powstanie jednorodna 
masa bez smug. Mieszankę żywi-
cy z utwardzaczem należy przelać 
do odpowiedniego pojemnika do 
mieszania i stopniowo dodawać 
składnik C (wypełniacz), mieszając 
tak długo, aż powstanie jednorod-
na masa bez zbryleń. Do miesza-
nia wypełniaczy z mieszanką żywi-
cy i utwardzacza zalecamy spraw-
dzone mieszarki z ruchem wymu-
szonym. 

Wskazówki wykonawcze 

Temperatura podłoża: 
min. +10°C maks. +20°C 
 
Temperatura podłoża: 
min. +10°C maks. +20°C 
 
Wilgotność względna powietrza: 
Maks. 85% 
 
Punkt rosy: 
Podczas aplikacji i twardnienia 
temperatura podłoża musi być o co 
najmniej 3°C wyższa od tempera-
tury punktu rosy. Chronić przed 
kondensatem! 

Wskazówki 

Wszystkie podane wartości i wiel-
kości zużycia oznaczone zostały w 
warunkach laboratoryjnych (20°C). 
Podczas stosowania na placu bu-
dowy mogą wystąpić nieznaczne 
odchylenia. 

Crete SL 80 jest powłoką o charak-
terze funkcjonalnym.  
 
W przypadku stosowania jako 
warstwa obsypywana należy za-
gwarantować, aby obsypanie gra-
nulatem nastąpiło najpóźniej po  
15 minutach (zależnie od tempera-
tury). 
 
Na granicach pokrywanych po-
wierzchni należy wykonać odpo-
wiednie nacięcia kotwiące. (Głębo-
kość/szerokość nacięcia jest rów-
na podwojonej grubości systemu 
powłokowego). 
 
Przy jednoczesnym wystąpieniu co 
najmniej dwóch rodzajów obciążeń 
(chemiczne, mechaniczne, ter-
miczne) należy się liczyć z ograni-
czoną wytrzymałością. 
Na powierzchniach sąsiadujących 
należy stosować materiał pocho-
dzący z tej samej partii produkcyj-
nej. 

Sposób stosowania 

Wymieszany materiał natychmiast 
po sporządzeniu nakłada się na 
przygotowaną powierzchnię i rów-
nomiernie rozprowadza za pomocą 
odpowiednio ustawionej rakli dy-
stansowej. Dla poprawienia roz-
pływności świeżą warstwę należy 
koniecznie wałkować wałkiem 
kolczastym. 
 
W przypadku powłoki obsypywa-
nej, świeżą, jeszcze płynną war-
stwę obsypuje się do nasycenia 
wymaganym materiałem. 

Czas schnięcia 

Można chodzić po: 16 h (20°C) 
Można chodzić po: 24 h (10°C) 
Pełne stwardnienie po: 7 dniach 
 
Wyższe temperatury skracają, 
niższe wydłużają czas przydatno-
ści wymieszanej masy do użycia. 

Zużycie 

6 10 kg/m² 

Czyszczenie / utrzymanie 

Zaleca się regularne czyszczenie 
wykonanego systemu, aby zacho-
wać antypoślizgowe właściwości  
i czysty wygląd posadzki. Do tego 
celu można stosować normalne 
środki do czyszczenia posadzek 

firmy Remmers oraz myjki wyso-
kociśnieniowe.  
 
Podczas czyszczenia należy pa-
miętać o stosowaniu odpowiednich 
środków ochronnych (patrz: „Indy-
widualne środki ochrony”). 

Indywidualne środki ochrony 

Odpowiednie rękawice z kauczuku 
nitrylowego (np. Tricotril firmy 
KCL), okulary ochronne, ochrona 
przed rozpryskami, koszula z dłu-
gimi rękawami lub zarękawki. 
 
Podczas aplikacji natryskowej 
materiału o odpowiedniej konsy-
stencji konieczne jest stosowanie 
rozszerzonego zestawu środków 
(filtr oddechowy). Patrz w tym celu: 
karta charakterystyki. 

Przechowywanie, mieszanie  
i nakładanie 

Warunki, w jakich materiał jest 
przechowywany, mieszany i na-
kładany mogą mieć wpływ na koń-
cowy rezultat aplikacji. 
 
Składowanie: 
W oryginalnych zamkniętych opa-
kowaniach, nie wymieszane,  
w miejscu zabezpieczonym przed 
mrozem i suchym, 12 miesięcy dla 
składników Part A i Part B, 6 mie-
sięcy dla wypełniacza SL 80. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie  

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa w transporcie, pod-
czas składowania i stosowania 
oraz usuwania i ochrony środowi-
ska zawarte są w aktualnej karcie 
charakterystyki. 
 

Kod GIS: PU 40 

Zawartość VOC: 
Wartość graniczna Unii Europej-
skiej dla tego produktu (kat. A/j)  
maks. 140 g/l (2010) 
Ten produkt zawiera < 140 g/l 
VOC 
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Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard-Remmers-Straße 13 

D-49624 Löningen 
 

13 
 

GBIII 054_2 

EN 13813:2002  
 

226591 

  
Jastrych/powłoka z żywic syntetycznych do stosowania wewnątrz pomieszczeń 

 

Reakcja na ogień: Efl 

Uwalnianie substancji korozyjnych SR 

Odporność na ścieranie ≤ AR 1 

Przyczepność ≥ B1,5 

Odporność na uderzenie ≥ IR 4 

 

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. 

 


