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Obszary stosowania 

Remmers Betonacryl, szczególnie 
w połączeniu z preparatem  
Remmers Imprägniergrund, speł-
nia wymagania stawiane hydrofo-
bowym powłokom ochronnym ha-
mującym dyfuzję CO2 przeznaczo-
nym do wykonywania zabiegów 
dekoracyjnych i renowacyjnych na 
powierzchniach betonowych.  
Poza tym można stosować tę po-
włokę na powierzchniach tynku 
cementowego i płyt cementowo-
włóknowych. 

Właściwości produktu 

Ze względu na wysoki poziom 
technologiczny farba Remmers 
Betonacryl wyróżnia się właściwo-
ściami umożliwiającymi szeroki 
zakres stosowania. 
Pomimo wysokiego oporu dyfuzji 
CO2 powłoka Remmers Betonacryl 
jest stosunkowo otwarta na dyfuzję 
pary wodnej. Remmers Betonacryl 
zapewnia optymalną ochronę pod-
łoża przed deszczem. Powłoka jest 
szczelna dla deszczu nawałnico-
wego i wody rozbryzgowej. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6500 

Betonacryl 
Dyspersja kopolimeru akrylan/ester kwasu metakrylowego  
z wypełniaczami i pigmentami. Nie zawiera plastyfikatorów. 
Świadectwa badań: 
 Kiwa Polymer Institut GmbH 
 System ochrony powierzchni na mostach i budowlach inżynierskich 

umieszczony na liście BASt 
 Przebadany wg DIN EN 1504 - OS 2 (OS-B) i OS 4 (OS-C) 

zgodnie z DIN V 18026 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na bazie wodnej  Do zastosowań 

wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 Malowanie 
pędzlem/wałkiem

/natrysk 
airless/airmix 

 Zużycie na każdy 
cykl 

 Przechowywać w 
miejscu chłodnym, ale 
zabezpieczonym przed 
mrozem. Chronić przed 
wilgocią. Opakowanie 

zamykać 

 Okres 
przechowywania 

  

 
Dane techniczne produktu 

Dane techniczne w momencie dostawy 
Spoiwo: 100 % czysty akrylan 
Pigmenty: odporne na światło i alkalia,  

pigmenty tlenkowe względnie  
dwutlenek tytanu 

Wypełniacze: wypełniacze mineralne 
Lepkość: ok. 3000 mPa⋅s 
Gęstość: ok. 1,3 g/cm3  
Odczyn pH: 9,0 
Rozcieńczalnik: woda 
Kolory: 6500 biały 
 6529 kolory specjalne 
 6530 kolor wg palety kolorów  

Remmers 
 
Dane techniczne powłoki: 
Przepuszczalność pary wodnej  
wg EN ISO 7783-2: sd ≤ 0,3 m 
Przepuszczalność dwutlenku 
węgla wg EN 1062-6 sd ≥ 252 m 
Współczynnik nasiąkliwości 
wg EN 1062-3: w ≤ 0,1 kg/m2•h0,5 
Podane wartości odnoszą się do powłoki złożonej z dwóch warstw  
o grubości w stanie suchym 140µ 
 
Odporność na czynniki  
atmosferyczne: bardzo dobra 
Faktura powierzchni: gładka 
Stopień połysku: jedwabiście matowy 
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Materiał nie żółknie, jest wybitnie 
odporny na czynniki atmosferycz-
ne i całkowicie odporny na zmy-
dlenie. Farba Remmers Betonacryl 
jest łatwa w stosowaniu. Dzięki 
dobrej elastyczności dwuwarstwo-
wa powłoka mostkuje niewielkie, 
ustabilizowane rysy włoskowe  
w podłożu.  
Remmers Betonacryl cechuje się 
bardzo dobrą zdolnością krycia. 
Dobra przyczepność na starym  
i nowym betonie elewacyjnym jak 
również na betonowych po-
wierzchniach poddanych renowacji 
oraz możliwość nakładania na 
stare, mocne powłoki malarskie  
o spoiwie mineralnym lub opartym 
na żywicach organicznych otwiera 
przed farbą Remmers Betonacryl 
szerokie spektrum stosowania. 

Systemy ochrony powierzchni 

Remmers OS-B / OS 2-System 
 Imprägniergrund + 

Betonacryl 
 

Remmers OS-C / OS 4-System 
 Betofix  Spachtel + 

Imprägniergrund +  
Betonacryl 
 

 OS Concre-Fill +  
Betonacryl 

 
Podłoże 

Przygotowanie podłoża:  
Podłoża muszą być nośne, wolne 
od zabrudzeń (mleczka cemento-
wego), mikroflory (glonów, poro-
stów, mchów), rys (z wyjątkiem rys 
włoskowych) i substancji anty-
adhezyjnych. 
 
 
 
 

 
Sposób stosowania  

Powierzchnie tynków cemento-
wych, nie piaszczące, nośne pod-
łoża, takie jak beton, należy za-
gruntować preparatem Remmers 
Imprägniergrund.  
Zużycie materiału:  
0,10-0,30 l/m², zależnie od chłon-
ności podłoża. 
 
Powierzchnie zwietrzałych i piasz-
czących tynków cementowych  
i płyt cementowo-włóknowych oraz 
powłoki krzemianowe zniszczone 
przez czynniki atmosferyczne na-
leży gruntować preparatem Grun-
dierung SV lub alternatywnie pre-
paratem Hydro-Tiefengrund.  
Zużycie materiału: ok. 0,20 l/m² 
 
Warstwa nawierzchniowa:  
W zależności od właściwości pod-
łoża 2 - 3 warstwy na wszystkich 
wspomnianych podłożach. Zużycie 
materiału zależy od chłonności 
podłoża i wynosi ok. 0,20 l/m² na 
każdą warstwę. 

Wskazówki 

Gdy konieczne jest nakładanie 
wielowarstwowe, pomiędzy po-
szczególnymi cyklami roboczymi 
należy przestrzegać czasu schnię-
cia wynoszącego co najmniej 8 
godzin.  
Farby Remmers Betonacryl nie 
należy nakładać przy bezpośred-
nim nasłonecznieniu i w tempera-
turach poniżej +5°C, zgodnie  
z regułami rzemiosła. Świeżą po-
włokę należy chronić przed desz-
czem. 
 
 
 
 
 

Narzędzia, czyszczenie  

Pędzel, pędzel angielski, wałek 
futrzany, urządzenie natryskowe 
airless.  
Wszystkie narzędzia i urządzenie 
natryskowe należy czyścić na 
świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
5 l i 15 l 
 
Zużycie: 
ok. 200 ml/m² na jedną warstwę 
zależnie od właściwości podłoża. 
 
Składowanie: 
Co najmniej 12 miesięcy w orygi-
nalnych, zamkniętych opakowa-
niach, w miejscu zabezpieczonym 
przed mrozem i chronionym przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem. 

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. 

Kod produktu 

M-DF02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remmers 
Baustofftechnik 

GmbH 
 

DIN V 18026 
OS 2 
OS 4 
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1119 – CPD – 0818 

Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard-Remmers-Str. 13 

D – 49624 Löningen 

09 

GBI F 020 

EN 1504-2:2004 

Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka 
EN 1504-2: ZA.1d oraz ZA.1e 

Nacinanie ≤ GT 2 

Przepuszczalność CO2 sd > 50 m 

Przepuszczalność pary wodnej klasa I 

Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody w < 0,1 kg/(m²·h0,5) 

Kompatybilność cieplna ≥ 1,0 (0,7)1 N/mm² 

Przyczepność przy odrywaniu ≥ 1,0 (0,7)1 N/mm² 

Reakcja na ogień Klasa E 

Sztuczne starzenie brak widocznych uszkodzeń 

1) wartość w nawiasie to najniższa dopuszczalna wartość pojedynczego odczytu 

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. 
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