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Obszary stosowania 

Do pokrywania powierzchni nie-
znacznie obciążonych PCB we 
wnętrzach, jak np. beton, mur z 
cegły wapienno-piaskowej, płyta 
gipsowo-kartonowa, płyty drewno-
pochodne i twarde płyty pilśniowe. 

Do dalszego poprawienia bloko-
wania PCB z jednoczesnym efek-
tem dekoracyjnym powierzchni już 
wcześniej poddanych renowacji  
z użyciem tynku Remmers PCB 
Sperrputz. 

Pierwotne źródła PCB, jak stare 
powłoki, masy uszczelniające lub 
płyty ogniochronne należy najpierw 
usunąć. 

Właściwo ści produtu 

Remmers PCB Sperrschicht W to 
oparta na specjalnej recepturze 
powłoka o dużej zdolności zatrzy-
mywania PCB wynoszącej 83% 
stosowana na elementach budow-
lanych wtórnie zanieczyszczonych 
PCB (polichlorowanymi bifenola-
mi). Remmers PCB Sperrschicht 
W nie zawiera VOC i metali cięż-
kich, jej receptura jest nieszkodli-
wa dla środowiska i może być ła-
two stosowana z użyciem typo-
wych narzędzi i technik aplikacyj-
nych. Remmers Sperrschicht W 
może być zabarwiana na kolory 
pastelowe typowymi pastami bar-
wiącymi. Nie da się uzyskać kolo-
rów nasyconych. 

Sposób stosowania 

Przygotowanie podło ża 
Podłoże musi być nośne i oczysz-
czone z zanieczyszczeń, olejów 
lub tłuszczów. Rysy, ubytki oraz 
uszkodzone tynki należy naprawić 
materiałem Remmers PCB Sperr-
putz, tynki gipsowe lub płyty na-
prawić szpachlówką uniwersalną 
Multispachtel.  

Podłoża silnie alkaliczne, jak rów-
nież płyty gipsowe i cementowo-
włóknowe należy zagruntować 
preparatem Remmers Tiefgrund 
W. 
Remmers PCB Sperrschicht może 
być nakładana bezpośrednio na 
dobrze przylegające stare powłoki 
dyspersyjne i tynki żywiczne. 

Generalnie Remmers PCB Sperr-
schicht W nakłada się w stanie nie-
rozcieńczonym, dwukrotnie. Mate-
riał można nakładać pędzlem, wał-
kiem lub metodą natryskową. Pro-
duktu nie należy stosować w tem-
peraturze poniżej 5 °C (temperatu-
ra podłoża i powietrza). 

 
 

Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel, pędzel angielski, wałek fu-
trzany, ławkowiec. W sprawie apli-
kacji techniką airless prosimy 
skontaktować się z naszą firmą. 
Wszystkie narzędzia i rozpryski 
farby można czyścić na świeżo 
wodą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
pojemniki plastikowe 10 l.  
 
Zużycie: 
Na pierwszą powłokę zależnie od 
rodzaju podłoża około 0,13 – 0,15 
l/m². 
Na kolejne powłoki ok. 0,13 l/m². 
 
Składowanie: 
W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, w miejscu zabezpie-
czonym przed mrozem: co naj-
mniej 12 miesięcy. 
 

 

 

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2998 

PCB Sperrschicht W 
Powłoka dyspersyjna do odizolowania elementów 
budowlanych obciążonych PCB (polichlorowane bi-
fenyle). 
Raport z badań nr 030624, C.A.U.63303 Dreieich. 

 

Dane techniczne  produktu  Dane techniczne  produktu  

Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3 
Kolor: „stara biel” 
Nadzór jakościowy: skład i jakość 

Dane techniczne  produktu  

Gęstość: ok. 1,2 kg/dm3 
Spoiwo: różne kopolimery 
Kolor: stara biel 
Stopień połysku: głęboki mat  

(<5, kąt pomiaru 85°) 
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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. 

Wskazówki dodatkowe 

Prace w miejscach zanieczysz-
czonych PCB podlegają specjal-
nym przepisom. W Niemczech 
obowiązują wytyczne krajów 
związkowych dotyczące PCB oraz 
BGR 128 (przepisy niemieckich 
związków zawodowych pracowni-
ków budownictwa). Produkt nie 
nadaje się do stosowania jako 
warstwa izolująca podczas reno-
wacji spoin. 

Kod produktu 

 M-DF 01 

 
 

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. 


