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Obszary stosowania 

Jako powłoka gruntująca i za-
mknięcie w systemie betonowo-
poliuretanowym Remmers, z prze-
znaczeniem na powierzchnie ob-
ciążane chemicznie, mechanicznie 
i termicznie. 
Przykłady zastosowań 

 przemysł spożywczy 
 ubojnie, masarnie 
 mleczarnie 
 browary 
 przemysł metalurgiczny 
 miejsca silnie obciążane che-

micznie 
Właściwości produktu 

Pigmentowana, trójskładnikowa, 
poliuretanowa powłoka gruntująca 
i zamykająca.  

 Wysoka odporność chemiczna 

 Wysoka wytrzymałość mecha-
niczna  

 Odporność termiczna do 
120°C jako zamknięcie ziarna 
w systemie Crete  

 Toleruje matowo wilgotne  
podłoża.  

Numery artykułu 

Składnik A: Crete part A  
(art. 206591 -3) 
Składnik B: Crete part B  
(art. 216591) 
Składnik C: Crete part C  
Filler TF 60 
(art. 226600) 
Podłoże 

Podłoże musi być nośne, stabilne, 
zwarte, pozbawione luźnych ele-
mentów, pyłu, olejów, smarów, 
ścieru gumowego i innych sub-
stancji zmniejszających przyczep-
ność Odporność powierzchni na 
podrywanie powinna wynosić 
średnio 1,5 N/mm², a wytrzyma-
łość na ściskanie co najmniej 25 
N/mm²:  

Podłoża mogą być matowo wilgot-
ne, nie mogą jednak wykazywać 
warstwy cieczy: 
beton maks.6 %wag. 
jastrych cementowy maks. 6% 
wag. 
 Jako podłoża dozwolone są tylko 
posadzki rusztowe, jastrychy beto-
nowe i cementowe. W sprawie in-
nych podłoży należy się skonsul-
tować z Technikami firmy Rem-
mers. 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy przygotować od-
powiednią metodą, na przykład 
poprzez strumieniowanie kulkami, 
lub z użyciem tarczy diamentowej 
w taki sposób, aby spełniał podane 
wymagania. 
Wyłomy i ubytki w podłożu należy 
wypełnić zaprawami mineralnymi, 
do zrównania z powierzchnią.  
Proporcja mieszania 

A: 2,9  B: 2,4 C: 4,7 [w kg] 

 składnik A składnik B 
Lepkość (25°C) około 90 m/Pa . s 30 mPa . s 
Gęstość (20°C) 1,04 g/ml 1,21 g/ml 
 
Czas przydatności wymieszanego materiału: 15 min 
Czas tworzenia błony:    20 min 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 206591 – 93, 
216591, 226600  

Crete TF 60 
powłoka gruntująca i zamknięcie ziarna w systemie 
Crete 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proporcja 
mieszania 3 
składników 

 Temperatura 
stosowania 

 Czas miesza-
nia 

 Malowanie 
pędzlem / 
wałkiem 

 Czas przydat-
ności do sto-
sowania po 

wymieszaniu 
k ó  

 Okres 
składowania 

 Przechowy-
wać w su-

chym miejscu, 
zabezpieczo-

  
 

  

 
 

 

Dane techniczne produktu 
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Mieszanie 

Remmers Crete TF 60 to produkt 
trójskładnikowy. Najpierw należy 
dobrze rozmieszać składnik A (ży-
wicę), następnie dodaje się skład-
nik B (utwardzacz) i ponownie sta-
rannie miesza, aż powstanie jed-
norodna masa bez smug. Mie-
szankę żywicy z utwardzaczem 
należy przelać do odpowiedniego 
pojemnika do mieszania i stopnio-
wo dodawać kruszywo - składnik 
C, mieszając tak długo, aż po-
wstanie jednorodna masa bez 
zbryleń. Do mieszania kruszywa 
z mieszanką żywicy i utwardzacza 
zalecamy sprawdzone mieszarki 
z ruchem wymuszonym. 
Wskazówki wykoawcze 

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 
wielkości zużycia oznaczone zo-
stały w warunkach laboratoryjnych 
(20°C). Podczas stosowania na 
placu budowy mogą wystąpić nie-
znaczne odchylenia.  
Crete TF 60 generalnie nie jest 
stabilna kolorystycznie, powłoka 
ma charakter funkcjonalny. Nawet 
w przypadku aplikacji poprawnej 
z rzemieślniczego punktu widzenia 
należy się liczyć z różnicami kolo-
ru, powstawaniem pasów i nie-
znaczną tendencją do tworzenia 
kałuż. Przy jednoczesnym wystą-
pieniu co najmniej dwóch rodza-

jówobciążeń (chemiczne, mecha-
niczne, termiczne) należy się liczyć 
z ograniczoną 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 
odpowiedniej rozciągaczki gumo-
wej, poczym zaraz przewałkowuje 
wałkiem do epoksydów. 
Czas schnięcia 

Chodzenie po powierzchni możli-
we jest po upływie 24 godz. przy 
temp. 10°C lub 16 godz., gdy tem-
peratura wynosi 20°C. 
 Pełne stwardnienie powłoka osią-
ga po 5 dniach. Wyższe tempera-
tury skracają, niższe wydłużają 
czas przydatności wymieszanej 
masy do użycia. 
Zużycie 

W przypadku stosowania jako po-
włoka gruntująca lub zamknięcie: 
około 0,4 kg/m². Jako zamknięcie 
ziarna - co najmniej 0,6 kg/m², za-
leżnie od wielkości ziarna.     
Czyszczenie / pielęgnacja 

Zaleca się regularne czyszczenie 
nałożonego systemu, aby zacho-
wać antypoślizgowe właściwości 
i czysty wygląd systemu. Do tego 
celu można stosować normalne 
środki do czyszczenia posadzek 
firmy Remmers oraz myjki wyso-
kociśnieniowe. Podczas czyszcze-
nia należy pamiętać o stosowaniu 
odpowiednich środków ochronnych 
(patrz: „Indywidualne środki ochro-
ny”).. 
 Indywidualne środki ochrony 

Odpowiednie rękawice z kauczuku 
nitrylowego (np. Tricotil firmy KCL), 

okulary ochronne, fartuch, koszula 
z długimi rękawami lub zarękawki. 
Podczas aplikacji natryskowej ma-
teriału o odpowiedniej konsystencji 
konieczne jest stosowanie rozsze-
rzonego zestawu środków (filtr od-
dechowy). 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. 
Niezmieszane komponenty można 
przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu, w miejscu zabezpie-
czonym przed mrozem, przez  
12 miesięcy (składniki A i B) oraz 6 
miesięcy (składnik C).   
Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska, 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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Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard-Remmers-Str. 13 

D – 49624 Löningen 

07 

GBIII 045-2 

EN 13813:2002 

6537 
Jastrych/powłoka z żywicy syntetycznej, 

do stosowania w pomieszczeniach 
 

Reakcja na 
ogień  

Efl 

Uwalnianie sub-
stancji korozjo-
twórczych 

SR 

Odporność na 
zużycie 

≤ AR1 

Wytrzymałość na 
odrywanie 

≥ B 1,5 

Odporność uda-
rowa 

≥ IR4 

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. 
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