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Obszary stosowania 

Jako antypoślizgowa, jedwabiście 
matowa warstwa zamykająca na 
wszystkich powłokach poliureta-
nowych i epoksydowych Remmers 
a także element systemu powłok 
płatkowych Remmers. 

Właściwości produktu 
Wodne, strukturalne, jedwabiście 
matowe, przezroczyste, dwuskład-
nikowe zamknięcie o jedwabistym 
połysku i dobrej odporności na 
promieniowanie UV oraz chemika-
lia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Podłoże 
Podłoże pokryte już jednym z sys-
temów powłokowych Remmers 
musi być wolne od substancji 
zmniejszających przyczepność  
i mieć czystą, nośną powierzchnię. 
Zamknięcie należy nałożyć w cią-
gu 48 godzin. Jeśli jest to niemoż-
liwe, powierzchnię należy przeszli-
fować używając siatki szlifierskiej 
i oczyścić z pyłu. 
Przygotowanie preparatu 
Utwardzacz (składnik B) dodaje 
się w całości do masy podsta-
wowej (składnik A).  

Następnie dokładnie wymieszać, 
przelać do innego pojemnika  
i jeszcze raz dokładnie zamieszać.  
Proporcje mieszania 

85 : 15 wg części wagowych. 
Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu 

W temperaturze 20°C i przy wil-
gotności względnej powietrza 60%: 
ok. 60 minut. Wyższe temperatury 
skracają, niższe wydłużają do-
puszczalny czas przetrzymywania 
wymieszanej masy w pojemniku. 
Wskazówki wykonawcze 

Temperatura materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża powinna 
wynosić co najmniej10°C, a mak-
symalnie 25°C. Wilgotność 

względna powietrza nie może 
przekraczać 80%. Temperatura 
podłoża musi być o co najmniej 
3°C wyższa od temperatury punktu 
rosy.  
Materiał przed użyciem należy 
starannie wymieszać, do uzyska-
nia jednorodnej konsystencji.  
Zaleca się - zależnie od wielkości 
powierzchni - aby dwie lub więcej 
osób rozprowadzały materiał  
w krzyżujących się kierunkach, by 
w ten sposób zapewnić nie budzą-
cy zastrzeżeń jednolity wygląd 
zamknięcia. Jedna lub więcej osób 
rozkłada materiał w jednym kie-
runku używając wałka 25 cm do 
materiałów epoksydowych. Kolejna 
osoba wałkuje zamknięcie używa-
jąc wałka do materiałów epoksy-
dowych 50 cm, w krzyżującym się 

Dane techniczne produktu 

 mieszanka  składnik A składnik B 
Wygląd: mętny bezbarwny mętny 
Gęstość (20°C):  1,09 g/cm3 1,04 g/cm3 1,15 g/cm3 
Lepkość (25°C):  1350 mPas 600 mPas 5000 m Pas 
Zawartość ciał stałych: 38%   
Ścieralność wg Tabera: 0,04 g dla CS 17 i 1000 obr.; 10N 
Stopień połysku dla 85°: 3 jednostki 
Klasa antypoślizgowa: R 11 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 3631  
           

PUR Aqua Top  
2K M Plus 
Jedwabiście matowe, przezroczyste, wodne za-
mknięcie. Klasa antypoślizgowa R 11. 
Produkt przebadany zgodnie z kryteriami AgBB na emisję VOC z pro-
duktów budowlanych stosowanych wewnątrz budynków 
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kierunku i równomiernie rozprowa-
dza materiał. Wałek używany do 
rozprowadzania należy uprzednio 
obficie nasączyć materiałem. Istot-
ne jest, aby zawsze pracować 
"świeże na świeże" i aby materiał 
był równomiernie rozprowadzany. 
Należy unikać tworzenia kałuż. 
Schnięcie 

W temperaturze 20°C można cho-
dzić po ok. 8 godzinach, po 1 dniu 
można lekko obciążać. 
Pełną wytrzymałość mechaniczną 
i odporność chemiczną uzyskuje 
się w temperaturze 20°C po 7 
dniach. Niższe temperatury wydłu-
żają czas schnięcia. 
Sposób stosowania 

Nakładanie wałkiem: 
PUR Aqua Top 2K M Plus nanieść 
równomiernie, używając wałka do 
epoksydów 25 cm (nr art. 5049). 
Aby uniknąć śladów łączenia, po-
wierzchnia pokrywana warstwą 
zamykającą musi być na świeżo 
przewałkowana obficie nasączo-
nym wałkiem do epoksydów 
o szerokości 50 cm (nr art. 5040). 
Wałki należy najpóźniej po 30 mi-
nutach wymienić na nowe. Zbyt 
długie używanie wałków prowadzi 
do wybłyszczeń i/lub widocznych 
śladów po wałku.  
Otwarte opakowania muszą być 
zużyte w tym samym czasie.  
Zwiększone obciążenie: 
W przypadku zwiększonych obcią-
żeń mechanicznych zaleca się 
nakładanie kilku warstw zamknię-
cia.  
Wskazówki 

Wszystkie wymienione wartości 
i wielkości zużycia określone zo-
stały w warunkach laboratoryjnych 
(20°C). Przy stosowaniu na placu 
budowy można uzyskać wartości 
nieznacznie różniące się od poda-
nych w instrukcji technicznej. 
Mechaniczne obciążenia ścierają-
ce prowadzą do powstania śladów 
ścierania na powierzchni powłoki. 
Po posadzce można jeździć po-
jazdami z oponami gumowymi. 
Powłoka nie jest odporna na ob-
ciążenia pochodzące z metalo-
wych lub poliamidowych kół pojaz-
dów!  

W przypadku nierównomiernych 
grubości nakładanej warstwy, 
przeciągów i dużych różnic w tem-
peraturze może dojść do zróżni-
cowania wyglądu powierzchni wy-
nikającego z różnic w stopniu po-
łysku.  
Dalsze wskazówki na temat spo-
sobu stosowania i pielęgnacji wy-
mienionych produktów znajdują się 
w aktualnych instrukcjach tech-
nicznych, jak również w wytycz-
nych firmy Remmers dotyczących 
układania. 
PUR Aqua Top 2K M Plus to anty-
poślizgowe zamknięcie przezna-
czone do miejsc pracy, w których 
wykorzystywane są środki zwięk-
szające poślizg.  Produkt nie nada-
je się do stosowania w miejscach 
o podwyższonych wymaganiach 
estetycznych.  
Na stykających się ze sobą po-
wierzchniach należy nakładać 
materiał z jednej partii produkcyj-
nej.  
Narzędzia, czyszczenie 

Mieszarka, wałek do epoksydów 
25 cm (nr art. 5049), wałek do 
epoksydów 50 cm (nr art. 5040), 
rękawice ochronne.  
Mieszadła powinny być pokryte 
powłoką z tworzywa sztucznego. 
W miarę możliwości dla uzyskania 
jednorodnej masy należy stosować 
do mieszania Remmers Patentdi-
sperser (nr art. 474701) 
Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia należy natychmiast, w stanie 
świeżym, myć wodą. W stanie 
przereagowanym możliwe jest 
tylko czyszczenie mechaniczne. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:   
Pojemniki z blachy lakierowanej 
2,5 kg i 10 kg. 
Zużycie:  
Na jedną warstwę: 0,13 kg/m² 
Składowanie: 
W oryginalnych opakowaniach, 
zamknięte i nie wymieszane, za-
bezpieczone przed mrozem -  
6 miesięcy. 
 

Bezpieczeństwo, 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. 
Kod produktu 

PU 40 
Zawartość lotnych substancji 
organicznych (VOC) 

Chem VOC Farb V (2004/42/EG): 
Grupa (A): i 
Stopień 2 (2010): maks. < 140 g/l 
Ten produkt zawiera maks.10 g/l. 
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. 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 
pisemnego 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 Straße 13 

D - 49624 Löningen 
 

09 
Nr. GBI F 017-1 
EN 13813:2002 

Jastrych z żywicy syntetycznej do stosowania w budynkach 
EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 

Reakcja na ogień: E 

Wydzielanie substancji korozyjnych: SR 

Odporność na ścieranie: ≤AR1 

Przyczepność: >  B  1,5 

Odporność na uderzenia: ≥ IR4 
. 
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