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Obszary stosowania 

� Wcześnie obciążalna, samo-
wygładzająca się warstwa wy-
równawcza  

� W obiektach przemysłowych 
i gospodarczych, na beton i ja-
strych cementowy.  

� Wysokowytrzymałe warstwy 
bezpośrednio użytkowane  
w pomieszczeniach magazy-
nowych, halach produkcyj-
nych, warsztatach, garażach, 
piwnicach i mieszkaniach 

� Także  w miejscach występo-
wania obciążeń przemysło-
wych.  

Właściwo ści 

Remmers Multiplan SIC jest szyb-
kowiążącą, cementową masą do 
wyrównywania posadzek, zawiera-
jącą mineralne wypełniacze o wy-
sokiej twardości i specjalne dodat-
ki. 
Remmers Multiplan SIC może być 
układana zarówno ręcznie, jak  
i z użyciem zwykłych urządzeń 
pompujących, przy zastosowaniu 
mieszadła przeciwbieżnego. Wy-
mieszana zaprawa jest płynna  
i samorozlewna. 

Szczególne cechy produktu: 
� łatwe mieszanie i rozprowa-

dzanie (można podawać 
pompą) 

� szybkie układanie oraz równa 
powierzchnia nadająca się do 
bezpośredniej eksploatacji 

� grubość warstwy od 8 do 15 
mm, w zagłębieniach do 30 
mm 

� bardzo niski skurcz, twardnie-
nie bez spękań i dobra przy-
czepność 

� wysoka twardość powierzchni  
� wodo- i mrozoodporna. 

 

Podło że 

Podłoże musi być nośne i wolne 
od substancji zmniejszających 
przyczepność. Podłoże należy 
przygotować odpowiednią metodą 
(np. metodą śrutowania, frezowa-
nia, szczotkowania). W przypadku 
powierzchni przejezdnych lub po-
krywanych warstwą >10 mm, nale-
ży z zasady mechanicznie nada-
wać szorstkość. Warstwę pyłu na-
leży dokładnie usunąć przez odku-
rzanie. Następnie podłoże należy 
zagruntować. W przypadku bezpo-
średniej eksploatacji i gdy po-

Dane techniczne produktu  

Kolor szary 
Gęstość nasypowa: 1,6 kg/l proszku 
Czas przydatności do użycia  
po wymieszaniu: ok. 20 minut (zależnie od temperatury) 
Wytrzymałość na ściskanie  
po 28 dniach:  > 35 N/mm²  
Wytrzymałość na zginanie  
po 28 dniach: > 8 N/mm²  
Odporność na zamarzanie i sole  
rozmrażające, wytrzymałość na  
odrywanie po 50 cyklach*: > 1,5 N/mm²  
(* w oparciu o EN 13687-1)   
Można chodzić: po 3-4 h (zależnie od temperatury)  
Można jeździć: po 24 h  

(pojazdy z miękkim ogumieniem) 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2804 

Multiplan SIC 
Bardzo odporna na obciążenia, szybkowiążąca, 
samopoziomująca masa do wyrównywania posa-
dzek zawierająca specjalne dodatki o wysokiej 
twardości 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posadzki 
 wewnątrz i na 

zewnątrz 
 

 Proporcje mie-
szania sucha za-

prawa/woda 

 Temperatura sto-
sowania 

 Czas mieszania  Układanie za-
prawy / powłoka 

samoroz-
lew na/obróbka w 
pozycji stojącej 

 Łączna ilość na-
kładanego mate-
riału na mm gru-
bości warstwy 

 

 Okres przecho-
wywania 

 Chronić przed 
wilgocią 
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wierzchnie podlegają obciążeniom 
mechanicznym zalecane jest grun-
towanie żywicą epoksydową, wy-
pełniającą pory, jak np. Epoxy 
ST100 (art. 1160) z obsypaniem 
piaskiem kwarcowym (0,7 –1,25 
mm, art. 4408, ok. 1,5 kg/m²). Gdy 
powierzchnia nie jest bezpośrednio 
użytkowana należy zagruntować 
środkiem Haftfest  (art. 0220) roz-
cieńczonym wodą w stosunku  
1 : 3. Na mało nasiąkliwych podło-
żach betonowych i jastrychach 
cementowych należy zastosować 
Tiefgrund W (art. 2842).Unikać 
tworzenia kałuż. 
Spoiny brzegowe i ograniczające 
pola należy okleić paskami taśmy 
piankowej aby zapobiec wlewaniu 
się masy wyrównawczej. Nie ukła-
dać na podgrzanych podłożach! 

Sposób stosowania 

Wlać 3,8 l wody  do czystego po-
jemnika, wsypać 25 kg Remmers 
Multiplan SIC .  
Proporcje mieszania należy za-
chować, ponieważ od tego zależy 
jakość układania i wykonania. Ma-
sę Remmers Multiplan SIC miesza 
się intensywnie mieszarką / mie-
szadłem przeciwbieżnym, np. mie-
szarką BEBA lub wiertarką z mie-
szadłem koszowym przez co naj-
mniej 3 minuty, aż powstanie jed-
norodna dobrze rozpływająca się 
zaprawa.  
Masę Remmers Multiplan SIC od 
razu po wymieszaniu wylewa się  
i rozprowadza warstwą o pożąda-
nej grubości na przygotowanym 
podłożu. Kolejne wymieszane por-
cje masy należy układać bez 
przerw, aby uniknąć śladów łącze-
nia. Masa Remmers Multiplan SIC 
podczas rozprowadzania sama się 
niweluje. Dodatkowe wałkowanie 
powierzchni wałkiem kolczastym 
(długość kolców 35 mm, art. 5557), 
wykonywane bezpośrednio po 
rozprowadzeniu materiału, zmniej-
sza nakład pracy i umożliwia uzy-
skanie gładkiej powierzchni dzięki 
lepszemu odpowietrzeniu materia-
łu. Remmers Multiplan SIC z re-
guły nale ży układa ć jednowar-
stwowo.  
W przypadku układania na więk-
szych powierzchniach (ponad 500 

m²) zaleca się stosowanie odpo-
wiedniej pompy mieszającej lub 
mieszarek przeciwbieżnych  
z pompą, np. 
- pompa mieszająca mtec duo-mix 
2000. W przypadku aplikacji ma-
szynowej grubość warstwy musi 
wynosić co najmniej 10 mm. Przy 
przerwach w pracy trwających 
powyżej 20 minut należy opróżnić 
wąż pompy i natychmiast przepłu-
kać wodą. Nie wolno stosowa ć 
mieszarek przepływowych . 

Wskazówki 

Z uwagi na zastosowanie natural-
nych kruszyw może występować 
nieznaczne zróżnicowanie zapo-
trzebowania na wodę. To z kolei 
może powodować różnice kolory-
styczne lub zjawisko wymywania. 
Dlatego w miejscach co do których 
istnieją podwyższone oczekiwania 
estetyczne zalecamy nałożenie  
dodatkowej powłoki.   
 
Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wodę lub 
świeżą zaprawę. Nie stosować gdy 
temperatura podłoża, powietrza 
lub materiału jest niższa niż 5°C 
lub przekracza 25°C. Ni ższe tem-
peratury wydłużają, wyższe skra-
cają czas przydatności do stoso-
wania i twardnienia.  
Materiał może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza. 
Masę Remmers Multiplan SIC na-
leży chronić przed zbyt szybkim 
odparowaniem wody powodowa-
nym przez wiatr i słońce. 
Okładziny i warstwy zamykające 
wrażliwe na wilgoć można układać 
dopiero po wyschnięciu masy wy-
równawczej (zależnie od tempera-
tury po 3-4 dniach, gdy resztkowa 
wilgotność jest mniejsza od 3% 
wag.). 
W przypadku równoczesnego ob-
ciążenia chemicznego (kwasy, 
ścieki itp.) należy nałożyć odpo-
wiednią warstwę ochronną. 

Narzędzia, czyszczenie  

Wiertarka z mieszadłem koszo-
wym, mieszarka BEBA lub mie-
szarka przeciwbieżna, maszyny 
pompujące z mieszarką przeciw-
bieżną, pojemnik do przenosze-

nia/wylewania, rakla do jastrychów 
lub ząbkowana rakla gumowa do 
rozprowadzenia masy w równej 
warstwie, wałek kolczasty. 
Narzędzia czyścić czystą wodą za-
raz po zakończeniu pracy. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Worki papierowe 25 kg 
Zużycie: 
Około 1,9 kg proszku /m² i mm 
grubości warstwy. 
Składowanie:   
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach, min. 12 miesięcy. 

Bezpiecze ństwo, ochrona śro-
dowiska, 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________________ 

Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard - Remmers - Str.13 

D – 49624 Löningen 

 
09 

GBIIII P11 

EN 13813: 2002  
 

Multiplan SIC 
Podkłady na bazie cementu przeznaczone 

do stosowania wewnątrz obiektów budowla-
nych 

EN 13813: CT – C35 – F8 – A12 
________________________________ 

Reakcja na ogień: E 

Wydzielanie substancji korozyjnych: CT 

Wytrzymałość na ściskanie: C35 

Wytrzymałość na zginanie: F8 

Odporność na ścieranie: A12 
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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. 


