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Obszary stosowania 

• Wygładzanie powierzchni tynku 
antypleśniowego Schimmel-
Sanierputz i płyt antypleśnio-
wych SLP CS 

• Uzyskanie drobnoziarnistej, 
zamkniętej, nadającej się do 
malowania powierzchni w za-
stosowaniach wewnętrznych 

• Wszystkie klasy wymagań ja-
kościowych dla szpachlówek 
Q1 – Q3 na płytach SLP CS 

Właściwo ści produktu 

Remmers Schimmel-Sanier-
spachtel fein to fabrycznie miesza-
na, drobnoziarnista szpachlówka, 
która po wymieszaniu z wodą jest 
gotowa do użycia. Szpachlówka 
ma dobrą przyczepność, jest sta-
bilna w stanie świeżym, plastycz-
na, łatwa w szpachlowaniu a gru-
bość warstwy może schodzić do 
zera. Przy prawidłowym, profesjo-
nalnym stosowaniu można uzy-
skać bardzo płaskie i gładkie po-
wierzchnie. Stwardniała szpa-
chlówka Remmers Schimmel-
Sanierspachtel fein jest niewrażli-
wa na wilgoć, przepuszczalna dla 
pary wodnej oraz cechuje się wy-
soką przewodnością kapilarną. 

Podło że 

Podłoże musi być nośne i oczysz-
czone z substancji, które mogą 
osłabiać przyczepność szpachlów-
ki. Przyczepność, jak i zróżnico-
waną chłonność można poprawić 
przez wstępne zmoczenie. Nie ma 
konieczności gruntowania przed 
nałożeniem warstwy szpachlówki. 

Sposób stosowania 

Wlać ok. 9,5 – 10,0 l wody  do 
czystego pojemnika i dodać 20 kg 
Schimmel-Sanierspachtel fein  a 
następnie intensywnie wymieszać 
przez ok. 3 minuty odpowiednią 
mieszarką/mieszadłem aż do uzy-
skania jednorodnej konsystencji 

odpowiedniej do stosowania.  
Po ewentualnym wstępnym przy-
gotowaniu podłoża należy rozpro-
wadzić wymieszaną szpachlówkę 
Schimmel-Sanierspachtel fein 
używając pacy stalowej, następnie 
ściągnąć względnie wygładzić. Po 
upływie około 20 minut można 
opracować powierzchnię używając 
pacy drewnianej lub filcowej 
względnie kielni, w zależności od 
właściwości podłoża i warunków 
otoczenia. Należy zawsze praco-
wać świeże na świeże, unikać śla-
dów łączenia. Grubość pojedyn-
czej warstwy nie może przekra-
czać 2 mm. Po stwardnieniu szpa-
chlówkę można szlifować. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2997 

Schimmel-
Sanierspachtel fein 
Mineralna szpachlówka powierzchniowa i tynk drobno-
ziarnisty o wysokiej przewodności kapilarnej 
 
 

        

 

Do zastosowań 
wewnętrznych 

Proporcja mie-
szania suchej 

zaprawy 
z wodą 

Temperatura 
stosowania 

Czas miesza-
nia 

Nakładanie 
kielnią 

Łączne zużycie 
na warstwę 
o grubości 

2 mm  

Okres prze-
chowywania 

Chronić przed 
wilgocią! 

 

Dane techniczne  produktu  

Kolor: stara biel 
Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm³ 
Uziarnienie: ≤ 0,1 mm 
Czas przydatności do użycia  
po wymieszaniu: ok. 60 minut 
Wytrzymałość na ściskanie: 
po 28 dniach: CS II 
Nasiąkliwość kapilarna w24: > 1 kg/m² 
Współczynnik oporu dyfuzji  
pary wodnej: µ < 25 
Grubość nakładanej warstwy: ≤ 2 mm 
Reakcja na ogień (EN 998-1): Euroklasa A 1 
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Wskazówki 

Skuteczno ść wobec ple śni oraz 
działanie zapobiegaj ące tworze-
niu si ę kondensatu szpachlówka 
wykazuje tylko w poł ączeniu 
z tynkiem Schimmel-Sanierputz 
(art. 1050) i krzemianowo-
wapiennymi płytami termoizola-
cyjnymi SLP CS (art. 0273 - 
0275).   

Stężałej szpachlówki Remmers 
Schimmel-Sanierspachtel fein nie 
wolno ponownie zarabiać dodając 
wody lub świeżej zaprawy. 
Nie stosować przy temperaturach 
powietrza, podłoża lub materiału 
poniżej 5°C i powy żej 30°C. Poda-
ne parametry produktu zostały 
oznaczone w warunkach laborato-
ryjnych, w temperaturze 20°C 
i wilgotności względnej powietrza 
65%. Niższe temperatury wydłuża-
ją, wyższe skracają czas przydat-
ności do stosowania i czas tward-
nienia.  
Materiał może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza. 
Chronić przed zbyt szybkim 
schnięciem, szczególnie w przy-
padku przeciągów i silnego obcią-
żenia termicznego. Jeżeli to ko-
nieczne, powierzchnię należy zwil-
żać/spryskiwać wodą.  
Zewnętrzna powierzchnia tynku 
powinna być wolna od rys. Rysy 
włoskowate/skurczowe, w ograni-
czonym rozmiarze, nie mają zna-
czenia i nie są uznawane za wady, 
ponieważ nie wpływają one ujem-
nie na techniczną wartość tynku. 
Nie stosowa ć na podło żach gip-
sowych.  

Narzędzia, czyszczenie 

Mieszarka, mieszadło, paca stalo-
wa, paca drewniana lub filcowa, 
kielnia, szlifierka do gładzi szpa-
chlowych. 
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 20 kg 
 
Zużycie: 
Ok. 2 kg suchej zaprawy na m² 
przy grubości 2 mm. 
 
Składowanie : 
W miejscu suchym i zabezpieczo-
nym przed wilgocią, w zamknię-
tych opakowaniach można prze-
chowywać co najmniej12 miesięcy. 

Bezpiecze ństwo, ochrona śro-
dowiska, 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. 


