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Obszary stosowania 

� W miejscach suchych, wilgot-
nych mokrych i pod wodą, za-
stosowania wewnętrzne i ze-
wnętrzne 

� Szybki montaż przewodów, po-
ręczy, grzejników, umywalek, 
gniazd wtyczkowych, włączni-
ków, skrzynek, szyldów 

� Szybkie zamykanie otworów  
i ubytków na mineralnych pod-
łożach - w betonie, murze, tyn-
ku, jastrychu, kamieniu sztucz-
nym i naturalnym 

� Uszczelnianie i zamykanie 
miejsc zawilgoconych i przecie-
ków np. w piwnicach, szybach, 
sztolniach, rurach betonowych  
i kamionkowych 

� Dodatek przyspieszający wią-
zanie dodawany do zapraw 
normalnie wiążących 

� Wytwarzanie odlewów i kształ-
tek 

Właściwo ści produktu 

Remmers Schnellzement jest fa-
brycznie mieszaną, mineralną, su-
chą zaprawą, która po zmieszaniu 
z wodą jest gotowa do stosowania 
i wiąże hydraulicznie w przeciągu 
kilku minut.  
 
 

Pozostałe właściwości:  
� Plastyczny, łatwy i ekonomicz-

ny w stosowaniu 
� Wiąże po 5 minutach i po 15 

minutach może być obciążany 
� Posiada bardzo wysoką wy-

trzymałość wczesną i końcową 
� Nieprzepuszczalny dla wody 

oraz odporny na wodę i obcią-
żenie zmianami zamraża-
nie/rozmrażanie 

� Nie zawiera chlorków i przez to 
nie powoduje korozji stali zbro-
jeniowej 

� Może być mieszany z cemen-
tami zgodnymi z EN 197-1. 

Sposób stosowania 

� Szybki monta ż (mocowanie, 
kotwienie): Podłoże oczyścić, 
otwory na kotwy i obszar mon-
tażu wstępnie zmoczyć tak aby 
podłoże było matowo wilgotne. 
Wymieszać 3 części obj ęto-
ściowe Remmers Schnell-

zement z 1 cz ęścią obj ęto-
ściow ą wody  w czystym po-
jemniku tak aby uzyskać pla-
styczną, odpowiednia do ukła-
dania konsystencję. Wymie-
szaną zaprawę natychmiast 
zastosowa ć. 
 

� Przy uszczelnianiu i zamyka-
niu zawilgoconych miejsc  
i przecieków  wymieszaną za-
prawę (3:1 części objętościowe 
proszek : woda) należy wcisnąć 
w wydłutowane miejsca (spoi-
ny, otwory, rysy) natychmiast 
gdy rozpocznie się wiązanie. 
 

� Do wytwarzania form do od-
lewów i odlewanych elemen-
tów  należy wymieszać 2 części 
objętościowe Remmers  
Schnellzement z 1 częścią wo-
dy i natychmiast wylać. 

 

 

Dane techniczne  produktu  

Kolor: szary 
Czas przydatności do  
stosowania po wymieszaniu: ok. 3 minuty, zależnie od temperatury 
Początek wiązania: ok. 5 minut, zależnie od temperatury 
Wytrzymałość na ściskanie: po 30 minutach:  ok. 10 N/mm² 

po 24 godzinach: ok. 25 N/mm² 
po 28 dniach:  ok. 50 N/mm² 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2834 

Schnellzement 
Wolny od chlorków, szybkotwardniejący cement. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 Proporcja mie-
szania suchy 
materiał/woda 

 Temperatura 
stosowania 

 Układanie za-
prawy / szpa-

chlowanie/ wyle-
wanie/ kielnia 

spoinówka 

 Czas przydatno-
ści do użycia po 

wymieszaniu 
z wodą 

 Łączna ilość ma-
teriału na litr wy-
pełnianej prze-

strzeni  

 Okres przecho-
wywania 

 Chronić przed 
wilgocią / opako-
wanie zamykać 
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Remmers Schnellzement może 
być stosowany jako domieszka 
przyspieszaj ąca wi ązanie za-
praw cementowych  i powoduje 
skrócenie czasu wiązania aż do 
natychmiastowej stabilności. 
W zależności od wymaganego 
przyspieszenia dodaje się  
10 do 20% wag. Remmers  
Schnellzement (niezbędne jest 
wykonanie prób). 

Wskazówki 

Należy wymieszać jedynie tyle ma-
teriału Remmers Schnellzement, 
ile można zastosować w przeciągu 
czasu przydatności do stosowania 
po wymieszaniu (ok. 3 minuty przy 
20°C). 

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 
30°C. Podane parametry produktu 
zostały określone w warunkach la-
boratoryjnych przy temperaturze 
+20° C i wilgotno ści względnej 
powietrza ok. 65%. Niskie tempe-
ratury wydłużają, wyższe skracają 
czasy przydatności do stosowania 
i twardnienia. Także większe ilości 
resztek produktu w pojemnikach 
roboczych przyspieszają wiązanie. 
Dlatego pojemniki należy podczas 
stosowania dokładnie czyścić. 

Przy mocowaniu elementów  
z eloksalowanego aluminium lub 
innych metali nieżelaznych należy 
przestrzegać odpowiednich wska-
zówek producenta i w razie po-
trzeby przewidzieć powłokę 
ochronną! 
 
Nie stosowa ć na podło żach gip-
sowych.  
 
 

Narzędzia, czyszczenie 

Szpachla, kielnia murarska. 
Narzędzia czyścić w stanie 
świeżym wodą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
1 kg, 5 kg i 15 kg 
 
Zużycie: 
Ok. 2 kg/l wypełnianej przestrzeni 
 
Składowanie: 
Przy składowaniu w zamkniętych, 
oryginalnych opakowaniach, w su-
chym miejscu, chronionym przed 
wilgocią co najmniej 12 miesięcy. 

Bezpiecze ństwo, 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. 


