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Obszary stosowania 
Jedwabiście matowe zamknięcie do 
systemu zamykającego Remmers 
WDD, przeznaczone do zastosowań 
zewnętrznych. 

Właściwości produktu 

Rozpuszczalnikowe, jedwabiście 
matowe, przezroczyste dwuskład-
nikowe zamknięcie o bardzo do-
brej odporności na UV i chemika-
lia. 

Podłoże  

Uszczelniony jastrych uformowany 
ze spadkiem, który już został po-
kryty systemem zamykającym 
Remmers WDD.  Pokrywane po-
wierzchnie muszą być czyste, su-
che i nośne. Zamknięcie należy 
nałożyć w ciągu 48 godzin. Jeżeli 
nie jest to możliwe, to powierzch-
nię należy przygotować za pomocą 
kratki szlifierskiej, a następnie 
oczyścić ją z pyłu. 

Przygotowanie preparatu 

Utwardzacz (dskładnik B) dodaje 
się w całości do masy podstawo-
wej (składnik A). Następnie masę 
miesza się, przelewa do innego in-
nego naczynia i jeszcze raz do-
kładnie miesza. 

Proporcja mieszania 

73,5 : 26,5 części wagowych 

Czas przydatności do użycia po 
wymieszaniu 

W temp. 20°C i wilgotności 
względnej powietrza wynoszącej 
60% - okmoło 60 minut. 
Wyższe temperatury skracają, niż-
sze wydłużają ten parametr. 

Wskazówki wykonawcze 

Temperatury materiału, otaczają-
cego powietrza i podłoża powinny 
się mieścić w przedziale od 10°C 
do 25°C. Wilgotność względna 
powietrza nie może przekraczać 
80%. Temperatura podłoża musi 
być o co najmniej 3°C wyższa od 
temperatury punktu rosy. Przed 
użyciem materiał należy wymie-
szać do uzyskania jednorodnej 
masy. Należy zadbać, aby pod-
czas aplikacji jednej warstwy nie 
dochodziło ani do wielokrotnej 
aplikacji, ani do powstawania za-
kładek.  Zaleca się - zależnie od 

wielkości powierzchni - aby pracę 
wykonywały co najmniej 2 osoby, 
malując na krzyż, aby zapewnić 
nie budzący zastrzeżeń wygląd 
powierzchni. Należy unikać two-
rzenia kałuż.    

Czas schnięcia 

W temp. 20 °C można chodzić po 
ok. 16 godzinach, po 2 dniach 
można lekko obciążać. Pełną od-
porność mechaniczną i chemiczną 
uzyskuje się w temp. 20°C po 7 
dniach. Niższe temperatury wydłu-
żają czas schnięcia. 

Sposób stosowania 

Malowanie wałkiem: 
Materiał należy nakładać równo-
miernie za pomocą wałka do poli-
uretanów. Najpóźniej po upływie 
30 minut wałki należy wymienić na 
nowe. Naruszone opakowania mu-
szą być zużyte w tym samym cza-
sie. Zbyt długie używanie wałków  
i materiału prowadzi do wybłysz-
czenia powierzchni lub uwidocz-
nienia śladów wałka. 

Dane techniczne produktu 

Wygląd: mieszanka składnik A składnik B 
Gęstość (20°C): 1,06 g/cm³ 1,06g/cm³ 1,07g/cm³ 
Zaw. fazy stałej: 57% 
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Proporcja 
mieszania 
2 kompo-
nentów  

 Temperatura 
stosowania 

 Czas miesza-
nia 

 Malowanie 
pędzlem / 
wałkiem 

 Czas przydat-
ności do sto-
sowania po 

wymieszaniu 
komponentów 

 Okres 
składowania 

 Przechowy-
wać zabez-
pieczone 

przed mrozem 
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Wskazówki  

Wszystkie wyżej wymienione ba-
dania wykonano w warunkach la-
boratoryjnych (20°C). Przy stoso-
waniu na placu budowy można 
uzyskać wartości nieznacznie róż-
niące się od podanych w instrukcji 
technicznej.  
Zamknięcia matowe, z uwagi na 
swoją mikroszorstkość, mogą wy-
kazywać większą tendencję do 
przyjmowania zanieczyszczeń, niż 
zamknięcia  z połyskiem. 

Mechaniczne obciążenia ścierają-
ce prowadzą do powstania śladów 
ścierania na powierzchni powłoki.  

W przypadku nierównej grubości 
warstw, przeciągów oraz dużych 
różnic temperatur na powierzchni  
może dojść do zróżnicowania jej 
wyglądu z powodu różnic stopnia 
połysku. 

W razie stosowania na zewnątrz 
należy zwrócić uwagę, aby woda 
z powierzchni mogła spływać bez 
przeszkód, nie tworząc na niej ka-
łuż. Należy unikać zawilgocenia 
powłoki od spodu. 

Grubość warstwy zamknięcia mo-
że się zmniejszyć pod wpływem in-
tensywnej eksploatacji mechanicz-
nej. Należy to uwzględnić, planując 
okres użytkowania. 

Zabiegi pielęgnacyjne wydłużają  
żywotność systemu i przyczyniają 
się do optymalizacji procesu 
czyszczenia powierzchni.  

Dalsze wskazówki na temat spo-
sobu stosowania i pielęgnacji wy-
mienionych produktów zawarto  
w aktualnych informacjach tech-
nicznych, jak również w wytycz-
nych firmy Remmers dotyczących 
układania. 

Mechaniczne uszkodzenia powłoki 
zamykającej należy bezzwłocznie 
naprawiać, aby uniknąć szkód wy-
nikowych spowodowanych przez 

migrację wilgoci od spodu. 

Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka, rękawice ochronne, 
okulary ochronne, wałki nylonowe 
odporne na rozpuszczalniki 
Mieszadło powinno być wyposa-
żone w powłokę ochronną z two-
rzywa sztucznego. W miarę możli-
wości dla uzyskania jednorodnej 
masy należy stosować Remmers 
Patentdisperser - nr art. 474701. 
Narzędzia i ewentualne zanie-
czyszczenia czyścić w stanie 
świeżym rozcieńczalnikiem V 103. 
Po przereagowaniu można czyścić 
tylko mechanicznie. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania  
Pojemniki blaszane  
2,5 kg  

Zużycie:  
maks. 0,15 kg/m² 

Składowanie: 
W oryginalnych opakowaniach, 
zamknięte i nie wymieszane,  
w miejscu chronionym przed mro-
zem - 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.  

Kod GIS: PU 50 

Zawartość lotnych związków or-
ganicznych (VOC) 

Wartość graniczna wyznaczona 
dla tego produktu (IIA/j) przez UE 
wynosi 600/500 g/l. Niniejszy pro-
dukt zawiera maks. 105 g/l VOC. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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