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Obszary stosowania 

Wewnątrz budynków do wykony-
wania powłok uszczelniających na 
ścianach i posadzkach, w łazien-
kach, prysznicach, kuchniach itp. 
Na chłonących podłożach wrażli-
wych na wilgoć, np. na materiałach 
gipsowych i na mineralnych chło-
nących podłożach, np. na jastry-
chu, tynku cementowym, betonie 
komórkowym, bloczkach wapien-
no-piaskowych. 
Właściwości produktu 

Remmers Flüssige Folie wulkani-
zuje po nałożeniu do postaci wo-
doszczelnej powłoki polimerowej. 
Należy ją stosować jako powłokę 
podkładową pod okładziny z płytek 
ceramicznych, np. w pomieszcze-
niach sanitarnych. Przereagowana 
powłoka przekrywa pęknięcia  
a także później powstające rysy 
podłoża o szerokości do ok. 0,5 
mm przy grubości powłoki 1 mm. 
Podłoże 

Podłoże musi być czyste, suche  
i nośne. Ubytki należy zamknąć 
odpowiednią zaprawą, stwardniałe 
resztki zapraw skuć. Dobrze przy-
legające stare powłoki z farb dys-
persyjnych można pozostawić na 
podłożu, stare farby na bazie żywic 
alkidowych należy całkowicie usu-
nąć. Materiał Remmers Flüssige 
Folie nie może być stosowany w 
kontakcie z hydroizolacjami bitu-

micznymi. Generalnie wymagane 
jest gruntowanie podłoża prepara-
tem Remmers Tiefgrund W. 
 
Sposób stosowania 

Płynną folię Remmers Flüssige Fo-
lie ilości nakłada się na całą po-
wierzchnię podłoża odpowiednim 
narzędziem (wałek, pędzel angiel-
ski). W przypadku gdy jest to tech-
nicznie uzasadnione, w jeszcze 
wilgotną pierwszą warstwę płynnej 
folii należy w narożnikach i na złą-
czach wtopić odpowiednio przygo-
towane taśmy dylatacyjne  
a w przejściach rur kołnierze 
uszczelniające. 
Po wyschnięciu pierwszej warstwy 
nakłada się drugą warstwę. Po 
całkowitym wyschnięciu obydwu 
warstw można przyklejać okładzi-
nę ceramiczną np. na klej Rem-
mers Flexkleber (nr art. 2849). 
 
Wskazówki 

Płynnej folii Remmers Flüssige Fo-
lie nie stosować jako uszczelnienia 
przeciw wodzie napierającej  

i w strefie podwodnej. Wszystkie 
wskazówki czasowe odnoszą się 
do warunków normalnych 23°C  
i 50% wilgotności względnej po-
wietrza. 
 
Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel, pędzel angielski, wałek 
futrzany. 
Wszystkie narzędzia i urządzenie 
natryskowe do dyspersji można 
czyścić na świeżo wodą. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
7 kg lub 20 kg 
 
Zużycie: 
Na pierwszą warstwę do 400 g/m², 
w zależności od podłoża i wtapia-
nych elementów. Wszystkie kolej-
ne warstwy ok. 250 g/m². 
 
 
 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2828 

Flüssige Folie 
Nadająca się do nakładania wałkiem, wodoodpor-
na powłoka uszczelniająca na bazie dyspersji 

Dane techniczne produktu

Spoiwo: dyspersja styrenowo-akrylowa 
Wypełniacze: kombinacja różnych wypełniaczy  
Gęstość: 1,45 g/ml 
Grubość mokrej błony 
dla każdej warstwy: ok. 0,5 mm 
Czas schnięcia pierwszej warstwy: ok. 3 godz. 
Czas schnięcia drugiej warstwy: ok. 20 godz. 
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Składowanie:  
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, przy składowaniu  
w miejscu chłodnym ale chronio-
nym przed mrozem co najmniej  
12 miesięcy. 
 
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. 


