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Obszary stosowania  
Remmers Marmorkleber stosowa-
ny jest do szybkiego układania płyt 
o jednolitej grubości w pomiesz-
czeniach suchych i mokrych. 
Na klej Remmers Marmorkleber 
można układać wiele materiałów 
okładzinowych na ścianach i po-
sadzkach, zwłaszcza: 

� naturalne, ociosane płyty kalcy-
towe (płyty marmurowe i wa-
pienne) 

� płyty z kamienia naturalnego 
Solnhofener 

� płytki z naturalnego marmuru 
jurajskiego 

� równomiernie grube okładzino-
we i wykładzinowe materiały 
budowlane, które charakteryzu-
ją się równoważnymi właściwo-
ściami jakościowymi jak wyżej 
wymienione płyty 

Obok stosowania do układania 
kamieni naturalnych można stoso-
wać materiał Remmers Marmor-
kleber do klejenia i układania pły-
tek i płyt ceramicznych, jak np.: 

� płytki fajansowe wg DIN EN 
159 

� płytki kamionkowe, płytki gre-
sowe wg DIN EN 176 

� płytki i kształtki ceramiczne wg 
DIN EN 121 

� podłogowe płyty klinkierowe wg 
DIN 18 158 

� jak również ceramiczne płytki 
i płyty, które charakteryzują się 
równoważnymi właściwościami 
jakościowymi wg wyżej poda-
nych norm, jeżeli wymaga się 
stosowania białej, szybkowią-
żącej, cienko- lub średniowar-
stwowej zaprawy klejowej. 

Także do klejenia i układania 
� mozaiki 
� mozaiki ze szkła i szkła spieka-

nego 
Do wyrównania nierówności pod-
łoża warstwą o grubości do 10 mm 
w jednym cyklu roboczym. 
 

Właściwości produktu 
Remmers Marmorkleber jest fa-
brycznie mieszaną, białą, suchą 
zaprawą mineralną, która po wy-
mieszaniu z wodą jest gotowa do 
użycia i szybko wiąże hydraulicz-
nie. Klej Remmers Marmorkleber 
jest bardzo łatwy w stosowaniu 
i zapewnia w najwyższym stopniu 
prawidłowe wykonanie prac. 
Właściwości szczególne produktu: 
� Do ścian i posadzek wewnątrz  

i na zewnątrz 
� Plastyczny, stąd bardzo łatwy  

w stosowaniu 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2850 

Marmorkleber 
Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa  
w wysokim stopniu modyfikowana tworzywami 
sztucznymi – biała 
szybkowiążąca hydraulicznie, zgodna z normą PN EN 12004-C2 TFE  
i DIN 18156 cz. 2 

Dane techniczne produktu

Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3 
Kolor: stara biel 
Temperatura stosowania: od +5°C 
Czas przydatności do  
stosowania po wymieszaniu: ok. 60 minut  

(zależy od temperatury) 
Czas otwarty klejenia: ok. 20 minut 
Nadzór jakościowy: nad składem i jakością 
Możliwość chodzenia: po ok. 3 godzinach  

(zależy od temperatury) 
Możliwość spoinowania: po ok. 3 godzinach  

(zależy od temperatury) 
Obciążenie użytkowe: po ok. 24 godz. 

(zależy od temperatury) 
Grubość warstwy kleju: do maks. 15 mm 
 
Fabrycznie mieszana, hydraulicznie szybkowiążąca, sucha zaprawa 
z białym cementem portlandzkim wg DIN 1164, frakcjonowanymi wy-
pełniaczami/kruszywami wysokiej jakości i specjalnymi dodatkami
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� Brak zapadania się ciężkich 
okładzin podłogowych 

� Bardzo długi czas otwarty kle-
jenia wg E DIN EN 1346. 

� Brak osuwania się i dobra przy-
czepność wg E DIN EN 1308 
i 1348 

� Bardzo krótki czas twardnienia  
i szybkie wiązanie wody. 

� Po okładzinie można chodzić 
i wykonywać spoinowanie po  
3 godz. 

� Do układania okładzin podat-
nych na odkształcenia, wyrów-
nujących naprężenia. 

� Nadaje się do wielu podłoży 
i materiałów okładzinowych 
w pomieszczeniach suchych 
i mokrych. 

� Wodoodporny, mrozoodporny 
i odporny na wysokie tempera-
tury (do +80°C) 

Podłoże 
Klej Remmers Marmorkleber może 
być stosowany na wielu podłożach 
jak np.: 

� beton, beton lekki, beton ko-
mórkowy 

� jastrych, jastrych samopo-
ziomujący,  

� jastrych z ogrzewaniem pod-
łogowym, jastrych anhydry-
towy, asfalt lany (wewnątrz) 

� mur, tynk 
� płyty gipsowo-kartonowe 
Podłoże musi być mocne, nośne 
i wolne od brudu, pyłu, tłuszczu, 
oleju i luźnych części. Podłoże 
musi stanowić jedną płaszczyznę 
zgodnie z DIN 18202. Odspojone 
płytki, jak również luźne fragmenty 
tynku i stare powłoki malarskie na-
leży usunąć a istniejące nierówno-
ści zamknąć klejem Remmers 
Marmorkleber. Duże powierzchnie 
nierównych posadzek o spoiwie 
cementowym można wyrównać 
szybko i ekonomicznie masami 
samopoziomującymi Remmers. 
Nierówne podłoża anhydrytowe 
i asfaltowe wyrównuje się masą 
samopoziomującą Remmers  
Uniplan 0/50. Mocno chłonące 
podłoża, jak np. tynki gipsowe, 
tynki wapienno-cementowe, suche, 
szlifowane jastrychy anhydrytowe, 
jastrychy z asfaltu lanego (we-
wnątrz, wg DIN 18157, część 1) 

muszą być wstępnie zagruntowane 
preparatem Remmers Tiefgrund W 
/ Optiplan Grund. Środek gruntują-
cy musi wyschnąć.  
Do wykonania uszczelnienia po-
mieszczeń mokrych zespolonego 
z okładziną ceramiczną (np. 
prysznice) należy zastosować ela-
styczną, wodoodporną powłokę 
uszczelniającą Remmers Flüssige 
Folie i później przykleić na nią ma-
teriał okładzinowy na klej Rem-
mers Flexkleber, Remmers 
Flexkleber -schnell- lub Remmers 
Marmorkleber. Minimalny wiek ja-
strychu 28 dni, betonu 3 miesiące. 
Sposób stosowania  
Wlać 6,25 l wody do czystego po-
jemnika, wsypać 25 kg Remmers 
Marmorkleber i dokładnie wymie-
szać, aż osiągnie się właściwą, 
jednorodną konsystencję (czas 
mieszania ok. 3 minuty). Całe opa-
kowanie należy wymieszać elek-
troniczną wiertarką z zamocowa-
nym w niej mieszadłem. Mniejsze 
ilości należy mieszać w propor-
cjach 1 część objętościowa wo-
dy na 3 - 3,5 części objętościo-
we proszku lub 0,25 litra wody 
na każdy kg proszku. Remmers 
Marmorkleber po wymieszaniu jest 
gotowy do użycia. Nie należy 
mieszać więcej zaprawy niż 
można zastosować w czasie ok. 
60 minut (zależnie od temperatu-
ry). Wymieszaną zaprawę klejową 
należy płasko rozprowadzić cienką 
warstwą po podłożu używając 
gładkiej strony pacy stalowej. Bez-
pośrednio na świeżą warstwę kon-
taktową rozprowadza się klej  
Remmers Marmorkleber pacą 
ząbkowana odpowiednią dla ukła-
danego materiału okładzinowego 
(możliwie w jednym kierunku). Na-
leży rozkładać jedynie takie ilości 
zaprawy klejowej, na które zdąży 
się ułożyć materiał okładzinowy 
w czasie otwartym klejenia 
(sprawdzić końcem palca). 
Następnie materiał okładzinowy 
przykłada się do warstwy świeżej 
zaprawy i wciska. Zanim wytworzy 
się błona - można korygować po-
łożenie. W razie zabrudzenia, 
świeże resztki zaprawy należy 
usunąć z powierzchni okładziny 
mokrą gąbką. Podczas układania 
materiału okładzinowego należy 
unikać wnikania dużych ilości kleju 

do sieci spoin, aby później czysto, 
łatwo i szybko spoinować.  
Prześwitujące kamienie naturalne 
należy układać szczególnie rów-
nomiernie i bez pozostawiania pu-
stek (np. stosując metodę nakła-
dania na obydwie powierzchnie). 
Kalcytowych kamieni natural-
nych/marmuru nie należy czyścić 
kwasami. Przy wykonywaniu prac 
należy zasadniczo przestrzegać 
wytycznych VOB DIN 18352 
i 18332. Odnośnie techniki układa-
nia należy przestrzegać wskazó-
wek normy DIN 18157, część 
1i instrukcji Centralnego Związku 
Niemieckich Rzemiosł Budowla-
nych. 
Wskazówki 
Zaprawy klejowej Remmers Mar-
morkleber nie należy stosować na 
podgrzanych podłożach lub przy 
silnym oddziaływaniu zimna, ciepła 
i wiatru (stosowanie w temperatu-
rach +5°C do +25°C). Na chłoną-
cych podłożach skraca się czas 
otwarty klejenia, dlatego zalecane 
jest gruntowanie preparatem 
Remmers Tiefgrund W. Stężałej 
zaprawy (czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu ok. 60 
minut) nie wolno ponownie zara-
biać dodając wodę lub świeżą za-
prawę. Po okładzinie można cho-
dzić i wykonać spoinowanie po 3-4 
godzinach, przy normalnej tempe-
raturze pokojowej (ok. 20°C). Do 
spoinowania, w zależności od 
przypadku zastosowania, zaleca-
my zaprawy do spoinowania 
Remmers Fugenschmal, Remmers 
Fugenbreit, Remmers Flexfuge lub 
Remmers Colorfuge EP (Remmers 
Flexfuge stosować tylko do pole-
rowanych kamieni naturalnych). 
Złącza i szczeliny dylatacyjne na-
leży zamknąć masą uszczelniającą 
Remmers Marmorsilicon, Rem-
mers Silicon 100 lub Remmers 
Multi-Sil. 
Narzędzia, czyszczenie 
Mieszarka, mieszadło, pojemnik na 
zaprawę, kielnia do rozkładania, 
paca ząbkowana, kielnia względ-
nie paca.  
Narzędzia czyścić wodą zanim za-
prawa zwiąże. 
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Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 25 kg 
Zużycie:  
ok. 1,3 kg/m2 na każdy mm grubo-
ści nanoszonej warstwy  
kielnia z zębami 4 mm:  
ok. 1,8 kg/m2 

kielnia z zębami 6 mm:  
ok. 2,6 kg/m2 

kielnia z zębami 8 mm:  
ok. 3,3 kg/m2 

Składowanie: 
Przy składowaniu w zamkniętych 
pojemnikach, na drewnianych 
rusztach, w miejscu suchym  
i chronionym przed wilgocią około 
12 miesięcy. 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Remmers Marmorkleber zawiera 
cement i reaguje z wilgocią alka-
licznie. Chronić skórę i oczy.  
W razie podrażnienia dokładnie 
zmyć wodą, w razie kontaktu 
z oczami zasięgnąć porady leka-
rza. Zawartość chromu w postaci 
rozpuszczalnych związków chromu 
(VI) w odniesieniu do całkowitej 
suchej masy cementu wynosi 
mniej niż 0,0002 %.  
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. 

 

 
 
 

Remmers 
Baustofftechnik GmbH 

Bernhard Remmers Str. 13 
49624 Löningen 

 
 

EN 12004 
Zaprawa cementowa do okładzin 

posadzkowych i ściennych do 
zastosowań wewnętrznych i ze-

wnętrznych 
 
Przyczepność wczesna:    C2 FTE 
Wytrzymałość na odry- 
wanie po składowaniu 
w stanie suchym:    C2 FTE 
Wpływy wynikające z 
przechowywania w wa- 
runkach klimatyzowanych 
/ ciepłych:                           C2 FTE 
Wrażliwość na wodę:         C2 FTE 
Odporność na cykle 
zamrażania/rozmrażania:  C2 FTE
  
 


