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Obszary stosowania 

Do elastycznego wypełniania 
szczelin posadzkowych na po-
wierzchniach brukowanych i w ja-
strychach, w parkingach wielopo-
ziomowych, garażach podziem-
nych, halach fabrycznych, na 
chodnikach i tarasach. 

Właściwo ści produktu 

Masa dylatacyjna odporna na wo-
dę, ścieki, wodę morską, słabe 
kwasy, zasady, oleje, różne roz-
puszczalniki. 

Sposób stosowania 

Powierzchnie mające stykać się  
z masą Verguß AW 2K muszą być 
suche, czyste i nośne, wolne od 
oleju, pyłu, tłuszczu. Metale po-
winny być metalicznie czyste. Sta-
re uszczelnienia i bitumy należy 
usunąć.  
Gruntowanie zwi ększaj ące przy-
czepno ść: 
Ścianki spoiny należy generalnie 
zagruntować środkiem Remmers 
Primer PUR. Należy przy tym 
przestrzegać Instrukcji technicznej 
produktu oraz czasów odpowie-
trzania. 

Mieszanie:   
Utwardzacz wlać do składnika 
podstawowego i dobrze wymie-
szać w pojemniku przez ok. 3 mi-
nuty. Należy koniecznie stosować 
mechaniczne mieszarki. Co pe-
wien czas należy zbierać materiał 
ze ścianek pojemnika. Następnie 
mieszankę natychmiast wylewa się 
do szczeliny. Zbyt głębokie szcze-
liny należy doprowadzić do prawi-
dłowych wymiarów przez ułożenie 
odpowiedniej wkładki ze spienio-
nego polietylenu. Przy projektowa-

niu i wykonywaniu spoin posadz-
kowych należy przestrzegać zale-
ceń zawartych w instrukcji IVD nr 
1.  
Należy zwrócić uwagę na dobre 
uszczelnienie, aby nie dochodziło 
do niekontrolowanego wnikania 
ciekłego początkowo materiału  
w podłoże. Konsystencję masy 
Remmers Verguß AW 2K można 
zagęścić, dodając do 3% środka 
Add TX (nr art. 0942). 

 

Dane techniczne produktu  

Gęstość (DIN 52 451-A) 20°C:  1,3 g/ml 
Temperatura stosowania:  +10°C do +35°C 
Proporcje mieszania A : B: 92,5 : 7,5 
Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu:  ok. 90 min. 
Kolor:  czarny 
 
Dane techniczne po stwardnieniu:  
Wartość naprężenia rozciągającego  
50% (DIN 52 455-A1):  0,40 N/mm2 
Wartość naprężenia rozciągającego  
25% (DIN 52 455-A1):  0,20 N/mm2 
Zdolność powracania do stanu 
pierwotnego (DIN 52 458):  > 90% 
Skurcz objętościowy (DIN 52 451-A):  - 3% 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 7641 

Verguss AW 2K 
Samorozlewna, dwuskładnikowa masa dylatacyjna 
na bazie kombinacji poliuretanów i żywic nafteno-
wych 
Klasyfikacja : ISO 11600-F-12,5 HM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proporcja 

mieszania 2 
komponentów 

 Temperatura 
stosowania 

 Czas mieszania  Czas 
przydatności do 
stosowania po 
wymieszaniu 
komponentów 

 Okres 
przechowywania 

 Przechowywać w 
chłodnym 

miejscu, chronić 
przed wilgocią i 

mrozem, 
opakowanie 

zamykać 
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Wskazówki 

Nie należy zalewać spoin szer-
szych niż 30 mm. Nie wolno pod-
dawać dalszej obróbce materiału, 
który już zaczął reagować lub 
gęstnieć.  
Podczas reakcji należy chronić 
świeżo wykonane spoiny przed 
deszczem i wilgocią, w razie po-
trzeby osłonić plandekami lub 
przykryć. 
Pełne obciążenie chemiczne lub 
mechaniczne może nastąpić do-
piero po 3 dniach czasu reakcji. 

Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka, konewka. 
W stanie świeżym czyścić rozcień-
czalnikiem V 101, po związaniu 
możliwe tylko usunięcie mecha-
niczne, w razie potrzeby po spęcz-
nieniu rozcieńczalnikiem V 101. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z blachy 5 kg i 10 kg 
 
Zużycie: 
Ok. 130 gl/mb przy przekroju 
szczeliny 1 cm². 
 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, nie wymieszane, 
przy składowaniu w miejscu chłod-
nym ale chronionym przed mro-
zem, co najmniej 12 miesięcy. 

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. 
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Remmers Baustofftechnik GmbH  
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GBI F 043 

EN 15651-4: 2012-12 
Kit uszczelniający do szczelin dylatacyjnych w posadzkach, Typ PW-INT 

Sezonowanie: metoda A 
Nośnik: Mörtel M2 
Gruntowanie: Primer PUR 

 
Reakcja na ogień  klasa E 
Emisja substancji chemicznych niebez-
piecznych dla środowiska naturalnego i 
zdrowia 

ocenione 

Wodoszczelno ść i gazoszczelno ść   
Utrata objętości ≤ 10 % 
Powrót elastyczny ≥ 60% 
Wytrzymałość na rozdzieranie NF 
Naprężenie wywołane wydłużeniem przy 
23°C  > 0,4 MPa 

Reakcja na rozciąganie w warunkach 
wstępnego naprężenia NF 

Przyczepność i rozciągliwość w rożnych 
temperaturach NF 

Trwałość spełnia 

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. 


