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Obszary stosowania 

Specjalny wypełniacz stosowany  
w systemach opartych na żywi-
cach syntetycznych. 
 
Zastosowania: 

 fasety 

 warstwy wyrównawcze 

 progi 
 
Właściwości produktu 

Dzięki zoptymalizowanemu objęto-
ściowo składowi, materiał Select-
mix 0/10 poprawia właściwości 
aplikacyjne i wytrzymałości syste-
mów opartych na żywicach epok-
sydowych /systemów Crete. 
 
Możliwe produkty systemowe 

 Epoxy BH 100 

 Epoxy ST 100 TX 

 Crete TF 60 
 
Przygotowanie mieszanki 

Utwardzacz (składnik B) należy 
dodać w całości do masy podsta-
wowej (składnik A), następnie ma-
sę należy wymieszać, przelać do 
czystego pojemnika i jeszcze raz 
dokładnie wymieszać. 

 

 

 

W przypadku systemów z wypeł-
niaczem, do mieszanki żywicznej 
dodaje się odpowiednią ilość Se-
lectmix 0/10 podczas powolnego 
mieszania a potem całość należy 
dokładnie przemieszać. 

Gotową mieszankę wylewa się 
bezpośrednio po sporządzeniu na 
przygotowaną powierzchnię i roz-
prowadza w odpowiedni sposób. 

Przykłady zastosowań 

Fasety/rampy: 

Wypełniony materiał wymieszany 
w proporcji do 1:10 wg części wa-
gowych rozprowadza się pacą sta-
lową, zagęszcza i wygładza. 

 
Zużycie na mm grubości warstwy:  
ok. 0,20 kg/m² żywicy epoksydo-
wej względnie Crete TF 60 oraz 
2,0 kg/m² Selectmix 0/10. 

Wskazówki 

Podczas pracy należy pamiętać o 
stosowaniu odpowiednich środków 
ochronnych (patrz: „Indywidualne 
środki ochrony”). 
 

Maksymalny stopień wypełnienia  
i czas schnięcia zależą od zasto-
sowanego spoiwa, grubości war-
stwy i warunków placu budowy. 
 
Dalsze wskazówki na temat spo-
sobu stosowania, struktury syste-
mów oraz pielęgnacji wymienio-
nych produktów zawarto w aktual-
nych instrukcjach technicznych, jak 
również w wytycznych firmy  
Remmers dotyczących systemów 
posadzkowych.  

Indywidualne środki ochrony 

Odpowiednie rękawice z kauczuku 
nitrylowego (np. Tricotril firmy 
KCL), okulary ochronne, ochrona 
przed rozpryskami, koszula z dłu-
gimi rękawami lub zarękawki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6750 

 

Selectmix 0/10 
 
Mieszanka kruszyw o specjalnej krzywej przesiewu 
 

 

        

Chronić  
przed wilgocią! 

       

 
 
Postać: ciało stałe 
Kolor: białawe, kolory kremowe 
Gęstość: 2,65 g/cm

3
 (gęstość ziaren) 

Dane techniczne produktu 
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Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Wiadro z tworzywa sztucznego  
10 kg 
 
Zużycie: 
W zależności od grubości warstwy 
i warunków placu budowy. 
 
Składowanie: 
Przy składowaniu w suchym miej-
scu czas składowania jest nieo-
graniczony. 
 
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. 
 

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. 

 


