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Obszary stosowania 

 Spoinowanie okładzin ścien-
nych i podłogowych 

 Szerokość spoin 5 do 20 mm  
 Do zastosowań wewnętrznych  

i zewnętrznych, w miejscach 
suchych i mokrych 

 Spoinowanie ścian z pustaków 
szklanych (por. DIN 4242) 

 
Właściwości produktu 

Zaprawa spoinowa Remmers  
Fugenbreit jest fabrycznie wymie-
szaną, mineralną, suchą zaprawą 
wysokiej jakości, która po wymie-
szaniu z wodą jest gotowa do uży-
cia i wiąże hydraulicznie.  
 Bardzo plastyczna, łatwa do 

rozprowadzania metodą szla-
mową 

 W szczególnych przypadkach 
można ją wprowadzać kielnią 
do spoinowania 

 Daje się szybko i łatwo zmyć 
 Dobra przyczepność do ścia-

nek spoin 
 Odporna na wodę, czynniki at-

mosferyczne, zmiany tempera-
tury i obciążenie zmianami za-
mrażanie/rozmrażanie 

Sposób stosowania 

Wlać ok. 5 l wody do czystego po-
jemnika (kubła na zaprawę) i wsy-
pać 25 kg Fugenbreit. Intensyw-
nie wymieszać za pomocą odpo-
wiedniej mieszarki/ mieszadła 
przez ok. 3 minuty, aż osiągnie się 
właściwą, jednorodną konsysten-
cję odpowiednią do stosowania.  
Spoinowanie można rozpocząć 
najwcześniej po 24 godzinach 
względnie po stwardnieniu mate-
riału użytego do przykleje-
nia/ułożenia materiału okładzino-
wego - zaprawy cienkowarstwowej 
lub kleju. Zaprawę do spoinowania 
wprowadza się w otwartą siatkę 
spoin używając rakli gumowej, pa-
cy gąbkowej lub pacy do spoino-
wania, przy czym należy całkowi-

cie wypełnić przekrój spoiny a na-
stępnie usunąć nadmiar materiału 
z powierzchni okładziny trzymaną 
ukośnie raklą/pacą gumową. Po 
odczekaniu krótkiego czasu zmyć 
niezbyt miękką gąbką lub pacą 
gąbkową prowadzoną ukośnie do 
przebiegu spoiny. Należy zwrócić 
uwagę na to, aby spoiny nie zosta-
ły wymyte, lecz pozostały zamknię-
te i gładkie. Płytki i płyty o powierz-
chni nieszkliwionej lub szorstkiej 
należy zmywać możliwie wcześnie, 
aby usunąć osad z cementu lub 
pigmentów.  
Zaleca się zasadniczo wykona-
nie próbnego spoinowania.  
Wyspoinowane powierzchnie nale-
ży pielęgnować po stwardnieniu 
czystą wodą, wzrasta wtedy koń-
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Do zastosowań 
zewnętrznych i 
wewnętrznych 

 Proporcja 
mieszania suchej 
zaprawy z wodą 

 Czas mieszania  Temperatura 
stosowania 

 Nakładanie 
kielnią/szpachlow

anie/układanie 
kielnią do 

spoinowania 

 Całkowite zuży-
cie na mm gru-
bości warstwy 

 Okres 
przechowywania 

 Chronić przed 
wilgocią 

 
 

Dane techniczne produktu 

Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm³ 
Czas przydatności do  
stosowania po wymieszaniu  
z wodą: ok. 60 minut 
Możliwość chodzenia: po 24 godzinach 
Obciążenie użytkowe: po 48 godz. – rzemiosło 

po 7 dniach – przemysł 
DVGW, KTW i DIN 2000 

Właściwości zaprawy: grupa zapraw III (cementowa) 



Strona 2 z 2 

 
2881-2883 IT 11.15 

          Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 61 8168100 faks: 61 8168111          www.remmers.pl 

 

cowa twardość zaprawy spoino-
wej.  
Po wyspoinowanych okładzinach 
posadzkowych można chodzić 
najwcześniej po 24 godzinach; 
zbiorniki wody można oddać do 
eksploatacji najwcześniej po 28 
dniach od ułożenia płytek i naj-
wcześniej 48 h po wyspoinowaniu. 
Złącza i szczeliny dylatacyjne na-
leży zamknąć za pomocą Rem-
mers MultiSil lub MultiSil NUW (za-
leżnie od obszaru stosowania). 

Wskazówki 

Materiał należy mieszać ze stałą 
ilością wody zarobowej. Stężałej 
zaprawy nie wolno ponownie zara-
biać dodając wodę lub świeżą za-
prawę.  
Nie stosować, gdy temperatura 
podłoża, powietrza i materiału 
spadnie poniżej 5°C lub przekro-
czy 30°C. Podane wskazówki cza-
sowe określono w warunkach labo-
ratoryjnych przy temperaturze 
23°C i wilgotności względnej po-
wietrza ok. 50%. Niższe tempera-
tury wydłużają, wyższe skracają 
czas przydatności do stosowania 
i czas twardnienia.  

Materiał może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza. 

Wyspoinowane okładziny należy 
chronić przed bezpośrednim na-
słonecznieniem lub silnym prze-
ciągiem przez tymczasowe przy-
krycie. Wilgoć dostająca się z kon-
strukcji pod okładziną i warunki 
otoczenia wpływają na przebieg 
twardnienia i odcień.  

 

 

 

 

Szczególnie w przypadku okładzin 
ściennych i posadzkowych układa-
nych na grubej warstwie zaprawy 
(technika tradycyjna) mogą po-
wstać cienie i plamy w obszarze 
spoin, które wraz z wysychaniem 
budowli mogą ulec wyrównaniu - 
nie wpływa to na funkcjonowanie 
zaprawy spoinowej.  
Nie można zagwarantować całko-
witej jednolitości koloru. 
Należy unikać stosowania na po-
sadzkach jasnych kolorów, wrażli-
wych na zabrudzenia. 
Możliwe produkty systemowe 

 Multikleber (2856) 
 MultiSil (7378-7389) 
 MultiSil NUW (7525-7528) 

Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka, kielnia ze stali nie-
rdzewnej, guma do spoinowania, 
paca do spoinowania, gąbka, roz-
ciągaczka gumowa, gąbka do 
zmywania/paca gąbkowa,. 
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania  
Worki papierowe 25 kg 
 
Kolory: 
cementowoszary art. 2881 
antracyt art. 2883 
kolory specjalne   art. 2889 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 1,8 kg/m²/mm grubości 
W przypadku spoin o szerokości  
5 mm opakowanie 25 kg wystarcza 
do wyspoinowania następujących 
powierzchni: 
płytki klinkierowe 24/11,5 cm:  
25 m² 
płytki 20/20 cm:  30 m² 
płytki 33/33 cm:  45 m² 

 
 
 

Składowanie: 
Przy składowaniu w zamkniętych 
opakowaniach, w suchym miejscu 
około 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. 
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