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Projektowanie
wymaga profesjonalnego 

wsparcia

 Ponad dwadzieścia lat aktywnego 
działania na polskim rynku oznacza nie tylko
sukces i rosnącą zauważalność marki 
REMMERS. To także niocenione doświadczenia
i wnioski, które należy wyciągnąć. Jednym z nich
jest bezwzględna konieczność wspierania przez
producenta tych obszarów, w których obecna
jest nowoczesna architektura.

W myśl tej zasady przygotowane zostały odpo-
wiednie narzędzia, które staną się nieocenioną 
pomocą w codziennej pracy Architektów i Pro-
jektantów. Niezbędna jest ścisła kooperacja 
świata projektu z biznesem, gdzie od wyboru 
sprawdzonego i doświadczonego dostawcy w 
dużej mierze zależeć może powodzenie przed-
sięwzięcia. Konieczne jest też wzięcie odpowie-
dzialności za świadomą i wzajemną relację, gdzie 
oferując najwyższej jakości produkty, producent 
zapewnia profesjonalny serwis na etapie prac 
projektowych i w każdej kolejnej ich części.

W ten sposób powołana do życia została
starannie przemyślana i profesjonalnie przygo-
towana marka, oznaczająca wsparcie, zaanga-
żowanie i współpracę. Niniejsze kompendium,
które oddajemy Państwu jako istotne narzędzie,
jest jej początkiem.

Michał Reck
Prezes Zarządu

Remmers Polska sp. z o.o.

Konkretne propozycje i staranne przygotowanie 
do każdego problemu projektowego to wartości, 
które gwarantują sukces.
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Budynki istniejące. Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
fundamentowych od zewnątrz i wewnątrz, pionowa,
pozioma i posadzki. Specyfikacje techniczne wraz
z rysunkami detali.

Budynki nowowznoszone. Izolacja przeciwwilgociowa
ścian od zewnątrz, płyt i ław fundamentowych,
izolacja pozioma, detale i specyfikacje.
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Izolacja przeciwwilgociowa balkonów, tarasów, 
łazienek, naprawa zbiorników wody, uszczelnienie
zbiornika na gnojówkę, detale i specyfikacje.

Naprawa elementów żelbetowych, renowacja elewacji
ceglanej, iniekcja rys w stropie i ścianie betonowej,
wzmocnienie kotwami ściany murowanej, izolacja
cokołu, detale i specyfikacje.
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Wewnętrzna izolacja termiczna w systemie iQ Therm
- ściany elewacyjne i ściany fundamentowe oraz 
w systemie płyt krzemianowych SLP CS, detale
i specyfikacje.
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01IZOLACJA STAREGO BUDOWNICTWA

Skuteczne działanie i trwałość hydroizolacji 
budowlanych zależy od fachowego 
zaprojektowania i wykonania. Szczelność 
w znacznym stopniu wpływa na utrzymanie 
budynków w dobrej kondycji, dlatego też 
REMMERS dostarcza kompleksowe rozwiązania 
produktowe, zapewniające ochronę starego 
budownictwa.

Izolacja
STAREGO BUDOWNICTWA

01

7



Izolacja
STAREGO BUDOWNICTWA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA POWŁOK HYDROIZOLACYJNYCH

WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ POWŁOKI HYDROIZOLACYJNEJ  
Z ZASTOSOWANIEM MASY BITUMICZNO-POLIMEROWEJ 
PBD 1K (PROFI-BAUDICHT 1K) W STARYM BUDOWNICTWIE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej PBD 1K
wykonywanej w technologii firmy Remmers w starym budownictwie.

2. Materiały
2.1. KIESOL 
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli. Stoso-
wany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej 
kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w zbiornikach wody 
pitnej, kanałach, oczyszczalniach ścieków itp.

Dane techniczne:

Gęstość: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości)

Nasiąkliwość 
powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2 ·h0,5

Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Trwałość podczas 
składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata

2.2. WP Sulfatex (Sulfatexschlämme)
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający) odporna na siarczany
i środowiska o podwyższonej agresywności. Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku 
do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje się wysoką odpornością 
mechaniczną. 

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 litrów wody na 25 kg proszku

Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatności do stosowania po 
wymieszaniu: 60 minut 

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania

Nasiąkliwość 
kapilarna w24: < 0,1 kg/m2 ·h0,5

Współczynnik oporu 
dyfuzji pary wodnej µ: < 200

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa



Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg

Trwałość podczas 
składowania: 

W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 
co najmniej 1 rok

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg

2.3. WP DS Levell (Dichtspachtel)
Wysokiej jakości, szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca. Przeznaczona do wodoszczelnej, szybkiej
naprawy wyłomów, zagłębień, ubytków na podłożach mineralnych podczas prac renowacyjnych. 
Do spoinowania i wyrównywania powierzchni muru. Do wykonywania faset uszczelniających.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg proszku 

Ilość wody zarobowej: 14 do 15% wag.

Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Gęstość objętościowa świeżej za-
prawy: ok. 1,9 kg/l 

Wytrzymałość na 
ściskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa

Nasiąkliwość 
powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2 •h0,5

Współczynnik oporu 
dyfuzji pary wodnej µ: < 200

Trwałość podczas 
składowania: 

W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 
co najmniej 1 rok

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: worki papierowe 25 kg

2.4. WP M (Sperrmörtel)
Zaprawa uszczelniająca typu PCC
Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierająca spoiwa 
hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm

Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
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Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wpływ na korozję stali 
zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji

Szczelność w stosunku do wody 
pod ciśnieniem dla warstwy 
1 cm: 

~ 1,5 bar (0,15 MPa)

Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 

Współczynnik oporu dyfuzji pary 
wodnej µ: < 100

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowani
u w suchym miejscu, co najmniej 1 rok

2.5. SP Levell (Grundputz)
Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy wg instrukcji WTA, do nakładania w poje-
dynczych warstwach o grubości do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3

Kolor: szary

Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: > 1 h

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymałość na ściskanie: CS III

Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2 

Głębokość wnikania wody: > 5 mm

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w 
stosunku do pary 
wodnej µ: 

< 18

Porowatość: > 50% obj.

Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego 
A1

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 20 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach 1 rok. 
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2.6. ILACK C
Stosowana na zimno, ochronna powłoka bitumiczna zawierająca rozpuszczalniki organiczne.

Dane techniczne:

Rodzaj produktu: preparat bitumiczny, rozpuszczalnikowy

Gęstość (przy 20°C): ok. 0,96 g/cm3

Temperatura zapłonu: >63°C

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy czyścić benzyną 
lakową

2.7. PBD 1K (Profi-Baudicht 1K)
Przekrywająca rysy, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana. Modyfikowana tworzywami sztucz-
nymi powłoka grubowarstwowa, nie zawierająca styropianu, z wypełniaczem gumowym.

Dane techniczne:

Rodzaj produktu: emulsja bitumiczno-polimerowa ze specjalnymi wypełnia-
czami

Gęstość gotowej mieszanki: 1,0 kg/l

Konsystencja: pasta, tiksotropowa

Grubość suchej warstwy: ok. 80%

Wodoszczelność przy ciśnieniu 7 
bar spełnia wymagania

Badanie przy ciśnieniu szczelino-
wym: spełnia wymagania

Odporność na wysokie temperatu-
ry: + 120°C

Zachowanie się przy działaniu naci-
sku: > 80 % grubości suchej warstwy

Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia należy przed pracą i podczas stosowania materiału 
PBD 1K regularnie czyścić wodą. Stwardniały materiał usuwa 
się rozpuszczalnikiem do produktów bitumicznych

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy 30 kg i 10 kg

Trwałość podczas składowania: 
W oryginalnych, zamkniętych pojemnikach przechowywanych
w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz chro-
nionym przed wilgocią i silnym nagrzaniem co najmniej 1 rok

2.8. FUGENBAND
Taśma do uszczelniania dylatacji wykonana z syntetycznego kauczuku (NBR ~ Nitril Butadien Rubber) 
z wtopionymi z boków pasmami tkaniny poliestrowej odpornej na alkalia.

Dane techniczne:

Grubość:  1,2 mm

Szerokość: 200 / 300 mm

Kolor: niebieski
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Wydłużenie przy zerwaniu: podłużnie: > 34 %
poprzecznie: > 138 %

Odporność na niskie temperatury: < -30°C

Odporność chemiczna

roztwory soli: odporna
rozcieńczone kwasy: odporna
rozcieńczone zasady: odporna
promieniowanie ultrafioletowe: odporna
olej napędowy: słabo odporna
benzyna: słabo odporna
związki aromatyczne: nie odporna

Zakres temperatur podczas stoso-
wania: -30/+90°C

Rodzaj opakowania: Rolka 30 m w kartonie

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych kartonach, przy składowaniu w chłodnym
i suchym miejscu praktycznie nieograniczona.

2.9. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych.

3.1. Przygotowanie podłoża
System hydroizolacji z zastosowaniem masy PBD 1K może być wykonywany na wszystkich mineralnych
materiałach ściennych stosowanych w podziemnych częściach budowli np. na betonie, 
prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, kamieniu naturalnym a także bloczkach 
z ceramiki poryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. Podłoże musi być 
czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. 
 Podłoże powinno być powietrznie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych 
powierzchniach. Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia. Wydłutować 
uszkodzone spoiny do głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare 
powłoki malarskie oraz osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować 
dużych ilości wody, zaleca się stosowanie metody strumieniowania mgławicowego lub w przypadku 
mniejszych powierzchni należy przecierać ściany szczotkami drucianymi.
Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do materiału
ściennego. Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych
 powinny być sfazowane. W narożnikach wewnętrznych należy wykonać fasety uszczelniające. 
Dopuszcza się wykonywanie nowej powłoki hydroizolacyjnej na starych powłokach bitumicznych 
dobrze przylegających do podłoża, nie dopuszcza się jednak stosowania hydroizolacji bitumiczno-
polimerowej na starych powłokach smołowych. Powłoki smołowe należy w całości usuwać. W przypadku 
stwierdzenia obecności starych powłok bitumicznych dobrze przylegających do podłoża należy je 
dokładnie oczyścić myjką wysokociśnieniową. W strefie styku fundamentu i ławy fundamentowej 
wymaga się wykonania fasety uszczelniającej z wodoszczelnej zaprawy cementowej i naniesienia 
szlamu uszczelniającego do wysokości co najmniej 20 cm powyżej ławy fundamentowej, wcześniej 
należy na tym obszarze usunąć stare powłoki bitumiczne. W przypadku bardzo nierównych, mocnych 
powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest wyrównanie tynkiem podkładowym 
z użyciem materiału SP Levell do wyrównania podłoża można także użyć wodoszczelnej szpachlówki 
WP DS Levell.
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3.2. Gruntowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą / naprawczą
Wymieszać preparat KIESOL z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą 
natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat
KIESOL zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego 
WP Sulfatex. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika, wsypać 25 kg
WP Sulfatex i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. 
Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję 
odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej!
Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam WP Sulfatex na całą powierzchnię techniką
szlamowania używając miękkiego pędzla. 

Zużycie:

KIESOL 0,1 kg/m2

WP Sulfatex 1,6 kg/m2 

Wyrównanie podłoża 3.3

Po zagruntowaniu podłoża zgodnie z punktem 3.2, gdy szlam uszczelniający jest jeszcze 
świeży (po ok. 15 minutach) zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie materiałem 
SP Levell. Wlać najpierw ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg SP Levell
intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła osadzonego w wiertarce przez ok. 
3 min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów
tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w zależności od zastosowanego
podajnika ślimakowego. Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.

Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego
w warstwach o grubości od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi się 1 cm tynku jako warstwę 
kontaktową, pozostawia na krótki czas aby zaprawa lekko związała i uzupełnia do przewidzianej
grubości tynku. Zaprawa wyrównawcza nie musi być nakładana na całą powierzchnię podłoża,
a jedynie na powierzchnie wymagające wyrównania. Po wykonaniu warstwy wyrównawczej należy
odczekać co najmniej 1 dzień na każdy mm grubości warstwy wyrównawczej.

Zużycie:

SP Levell na każde 10 mm grubości: 9,5 kg/m2 

Alternatywnie można zastosować do wyrównania szpachlówkę WP DS Levell. Wariant ten jest
zalecany szczególnie w przypadku konieczności szybkiego wykonania prac i ręcznego nakładania.
Po zagruntowaniu podłoża zgodnie z punktem 5.2, gdy szlam uszczelniający jest jeszcze świeży 
(po ok. 15 minutach) zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie materiałem WP DS Levell.
W zależności od wymaganej konsystencji wlać najpierw 3,5 do 3,8 litra wody do czystego pojemnika
i wsypać 25 kg WP DS Levell a następnie intensywnie wymieszać mieszarką przez ok. 3 min. 
doprowadzając do jednorodności. W przypadku mieszania mniejszych ilości należy przestrzegać 
proporcji 1 część objętościowa wody na 4,5 części objętościowych proszku. Po odczekaniu 2 minut 
czasu dojrzewania krótko zamieszać aż osiągnie się plastyczną konsystencję odpowiednią do
szpachlowania. Do wypełniania pojedynczych zagłębień oraz wykonywania fasety zaleca się
stosowanie zaprawy w konsystencji gęstoplastycznej (3,5 litra wody/opakowanie) a do nakładania 
na całe powierzchnie konsystencję bardziej plastyczną (3,8 litra wody/opakowanie). Czas
przydatności do stosowania po wymieszaniu: 30-45 minut.

Nanieść szpachlówkę WP DS Levell w jednej warstwie (nawet kilka centymetrów) np. pacą stalową. 
Naprawiane miejsca można natychmiast wyrównać kielnią, pacą stalową, pacą do zacierania
lub kielnią do spoinowania, tak aby uzyskać zamkniętą powierzchnię. Szpachlówka nie musi być 
nakładana na całą powierzchnię, a jedynie na miejsca wymagające wyrównania.  
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Zużycie: 1,7 kg WP DS Levell na każdy litr wypełnianej przestrzeni względnie na każdy mm grubości
 warstwy / m². Już po 60 minutach można nakładać powłokę hydroizolacyjną ze szlamu WP Sulfatex.

3.3. Faseta uszczelniająca
Styk płyty lub ławy fundamentowej i ściany fundamentowej należy zabezpieczyć przez wykonanie
fasety uszczelniającej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniające należy wykonać także 
w pozostałych narożnikach wewnętrznych (także pionowych). Dokładnie oczyścić strefę fasety, 
w pasie o szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. 

Wymieszać preparat KIESOL z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą
natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat
KIESOL zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego
WP Sulfatex. Wlać najpierw 5,0 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg WP Sulfatex
i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut
czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania.
Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu
nakładać szlam SULFATEXSCHLÄMME (WP Sulfatex) na całą powierzchnię techniką szlamowania
używając miękkiego pędzla. 
Przygotować zaprawę WP M w konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej.  Przez dodanie około 10% 
wody do suchej zaprawy (ok. 3 l wody na 30 kg) uzyskuje się konsystencję gęstoplastyczną. 
Aby otrzymać zaprawę o konsystencji wilgotnej należy użyć mniejszej ilości wody. Do mieszania
używać mieszarki do zapraw. Ułożyć zaprawę, rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania
faset lub używając krótkiego odcinka rury PCV o średnicy 100 mm (ewentualnie kolanka),
podczas rozciągania zagęszczać zaprawę. Promień fasety uszczelniającej powinien wynosić 3-5 cm. 

Zużycie:

KIESOL 0,02 kg/mb 

WP Sulfatex 0,20 kg/mb  

WP M 3,00 kg/mb 

Alternatywnie można zastosować do wykonania fasety szpachlówkę WP DS Levell.
Po zagruntowaniu podłoża tak jak opisano wyżej, gdy szlam uszczelniający jest jeszcze 
świeży (po ok. 15 minutach) ułożyć fasetę z materiału WP DS Levell. Wlać najpierw 3,5 litra 
wody do czystego pojemnika i wsypać 25 kg WP DS Levell a następnie intensywnie wymieszać
mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu 
dojrzewania krótko zamieszać aż osiągnie się odpowiednią konsystencję.
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 30-45 minut
Ułożyć zaprawę, rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania faset lub używając 
krótkiego odcinka rury PCV o średnicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciągania 
zagęszczać zaprawę. Promień fasety uszczelniającej powinien wynosić 3-5 cm. 

Zużycie:

KIESOL 0,02 kg/mb 

WP Sulfatex 0,20 kg/mb  

WP DS Levell 1,70 kg/mb

3.4. Zabezpieczenie cokołu
Strefa cokołu budynku musi być zabezpieczona przed wnikaniem wody rozbryzgowej. 
Uszczelnić cokół w celu ochrony przed wodą rozbryzgową na wysokość 30 cm powyżej poziomu
terenu, do poziomu 20 cm poniżej górnej krawędzi wykonywanej później bitumicznej powłoki
hydroizolacyjnej. Wymieszać preparat KIESOL z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże 

14



17

metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy pre-
parat KIESOL zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelnia-
jącego WP Sulfatex. Wlać najpierw 5,0 litrów wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg WP Sulfatex
i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 
2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią
do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po 
wymieszaniu nakładać szlam WP Sulfatex na całą powierzchnię techniką szlamowania używając 
miękkiego pędzla.

Zużycie:

KIESOL 0,10 kg/m2 

WP Sulfatex 1,60 kg/m2 

Zużycie dodatkowo w przypadku późniejszego tynkowania:

WP Sulfatex 1,60 kg/m2  + obrzutka

3.5. Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w ścianach
Uszczelnić szczeliny dylatacyjne w ścianach taśmą FUGENBAND. Taśmę dylatacyjną należy uciąć
na odpowiednią długość. Na suche, oczyszczone i wyrównane podłoże, wzdłuż szczeliny nanieść
preparat KIESOL (1:1 z wodą) i szlam uszczelniający WP Sulfatex, w pasie o szerokości równej 
szerokości taśmy dylatacyjnej (łącznie z tkaniną). Tkaninę odpowiednio przyciętej taśmy 
dylatacyjnej należy wtopić w szlam uszczelniający. Konieczne jest dodatkowe mocowanie tkaniny 
dylatacyjnej na górnym końcu aby zapobiec osuwaniu się. Wykonywana później powłoka
 uszczelniająca musi pokrywać tkaninę taśmy dylatacyjnej.

Zużycie:

FUGENBAND 1,10 mb/mb

KIESOL 0,05 kg/mb 

WP Sulfatex 1,00 kg/mb 
 
3.6 Gruntowanie pod bitumiczno-polimerową powłokę hydroizolacyjną
Sposób gruntowania zależy od przewidywanego obciążenia wodą oraz od rodzaju materiału ściennego
stanowiącego podłoże. 

3.6.1. Gruntowanie podłoży mineralnych w przypadku wilgoci gruntowej i nie spiętrzonej wody prze-
siąkającej
Wymieszać preparat KIESOL z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą
natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego.

Zużycie:

KIESOL 0,10 kg/m2 

3.6.2. Gruntowanie podłoży mineralnych w przypadku wody pod ciśnieniem
W przypadku przewidywanego obciążenia woda pod ciśnieniem wykonuje się uszczelnienie 
powierzchni od poziomu 10 cm poniżej górnej krawędzi płyty fundamentowej (lub ławy funda-
mentowej) do 30 cm powyżej poziomu terenu. Jeżeli pod płytą (lub ławą) fundamentową obecna
jest uszczelniona warstwa podkładowa, stronę czołową pokrywa się w całości szlamem. Wymieszać
preparat KIESOL z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową

używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat KIESOL zostanie
wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego WP Sulfatex.
Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg WP Sulfatex i wymieszać
mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu
dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy
dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu
nakładać szlam WP Sulfatex na całą powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla.  

Zużycie:

KIESOL 0,10 kg/m2 

WP Sulfatex 1,60 kg/m2

Beton komórkowy należy wstępnie zmoczyć i zagruntować nie rozcieńczonym preparatem KIESOL,
poza tym obowiązują zasady jak dla muru. Na murze z poryzowanej cegły jako gruntowanie
wykonuje się szpachlowanie (szpachlówka drapana) masą bitumiczno-polimerową. Wymagane zużycia 
zwiększają się wtedy o 1,0 kg/m2 . Piwnice z elementów prefabrykowanych o słabo nasiąkliwych 
powierzchniach gruntowane są preparatem KIESOL (rozcieńczonym 1:1 wodą), na powierzchniach 
z dużą ilością jam skurczowych i mocno nasiąkliwych należy wykonać cykl krzemionkowania.

3.6.3. Gruntowanie dobrze przylegających starych powłok bitumicznych
Po oczyszczeniu mocno przylegających starych hydroizolacji bitumicznych myjką wysokociśnieniową
lub metodą strumieniowania mgławicowego, tak aby usunąć wszystkie elementy obniżające
przyczepność należy wykonać bitumiczną warstwę sczepną nakładając cienko pędzlem preparat
ILACK C i obsypując na świeżo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm. Po ulotnieniu
się rozpuszczalnika z warstwy sczepnej, najwcześniej po 48 godzinach, nanosi się hydroizolację
bitumiczno-polimerową, w dwóch cyklach roboczych.

Zużycie:

ILACK C 0,25 kg/m2 

piasek kwarcowy 0,2 – 0,7 mm 2,0 kg/m2 

3.7. Powłoka hydroizolacyjna z materiału PBD 1K
Materiał PBD 1K jest dostarczany w stanie gotowym do użycia i nie wymaga dodatkowego mieszania.
Masa PBD 1K nakładana jest metodą szpachlowania w dwóch warstwach na zagruntowane podłoże,
po wyschnięciu warstwy gruntującej. Drugą warstwę hydroizolacji PBD 1K układa się wtedy, gdy 
pierwsza warstwa nabierze odporności na uszkodzenie. Zaleca się nakładać pierwszą warstwę
pacą stalową ząbkowaną z ząbkami trójkątnymi o wysokości 4 mm.

Drugą warstwę nakładać pacą stalową gładką. Należy przestrzegać podanego minimalnego 
zużycia dla poszczególnych przypadków obciążenia woda. W strefie fasety uszczelniającej, w celu 
zapewnienia wyschnięcia, należy nakładać materiał jedynie w zalecanej grubości warstwy. 
Powłokę hydroizolacyjną układa się od poziomu terenu do wysokości 10 cm poniżej górnej krawędzi 
płyty fundamentowej względnie doprowadza do uszczelnienia ułożonego na podkładzie betonowym.

Zużycie:

Wilgoć gruntowa i woda 
nie spiętrzająca się: min. 4 kg/m2 PBD 1K

Woda spiętrzająca się i woda
pod ciśnieniem: min. 5,5 kg/m2 PBD 1K
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3.8. Ochrona na czas zasypywania wykopu
Hydroizolacja PBD 1K wymaga ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania
wykopów i zagęszczania gruntu w wykopie. Jako minimalną ochronę na czas zasypywania wykopów
można ułożyć dwie warstwy folii budowlanej polietylenowej o grubości co najmniej 0,2 mm. 
Do zasypania wykopu należy używać gruntu niespoistego i nie zawierającego grubych frakcji 
ani elementów o ostrych krawędziach (np. piasek, pospółka). 

W przypadku gdy wymagane jest ułożenie izolacji termicznej na ścianach fundamentowych, należy
stosować dopuszczone do tego zakresu zastosowań płyty termoizolacyjne np. z ekstrudowanego
polistyrenu. Płyty te należy przykleić całą powierzchnią do hydroizolacji, po całkowitym wyschnięciu
powłoki hydroizolacyjnej, używając jako kleju masy PBD 1K (ok. 2,0 kg/m2 ). 
Przed naniesieniem warstwy ochrony na czas zasypywania wykopu oraz zasypaniem należy
koniecznie sprawdzić czy materiał PBD 1K całkowicie stwardniał. Nasycone bitumami papy tekturowe,
faliste płyty cementowo-włóknowe i wytłaczane folie/płyty nie powinny być stosowane jako ochrona
na czas zasypywania ze względu na obciążenia punktowe i liniowe. 

3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Preparat KIESOL jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu krzemowego
zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco
na oczy i skórę. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić okulary lub ochronę twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca WP Sulfatex zawiera cement, który w połączeniu z wodą
reaguje alkalicznie. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. 
Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

Preparat ILACK C zawiera węglowodory alifatyczne. Preparat został zaklasyfikowany jako niebezpieczny
dla środowiska. Produkt łatwo palny. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu
• nie wdychać pary
• w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę
• stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
• unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki
Zaprawa wodoszczelna WP M zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz 
wapno. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

Szpachlówka uszczelniająca WP DS Levell zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicz-
nie. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu

• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

Zaprawa SP Levell zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego 
należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

Masa bitumiczno-polimerowa PBD 1K nie jest klasyfikowana jako produkt niebezpieczny. Przy jej
stosowaniu należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności.

4. Przepisy związane

PN-EN 998-1: 2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji
 świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości
powietrza w świeżej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stward-
niałej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zapra-
wach na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

USCZELNIENIE ISTNIEJĄCEJ PIWNICY OD ZEWNĄTRZ Z UŻYCIEM MASY
BITUMICZNO-POLIMEROWEJ PBD /PROFI-BAUDICHT/

A-01
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

faseta: WP DS Level
/DICHTSPACHTEL/ (art.0426)-
 1,7kg/mb

iniekcja przeciw  wilgoci podciąganej
kapilarnie KIESOL C (art.0727),
zamknięcie otworu

- ściana murowana
- gruntowanie: KIESOL 1:1 z wodą (art.1810) -  0,1kg/m²
- WP Sulfatex/ SULFATEXSCHLÄMME/  (art. 0430) - 1,6 kg/m ²
- wyrównanie powierzchni:
   WP DS Levell /DICHTSPACHTEL/ (art. 0426) - 1,7 kg/m ²/mm
- powłoka hydroizolacyjna:
   WP Sulfatex / SULFATEXSCHLÄMME/  (art. 0430) - 3,2 kg/m ²
- obrzutka: SP Prep / VORSPRITZMöRTEL/ (art. 0400) - 5,0 kg/m²
- tynk renowacyjny:
  SP Top white / SANIERPUTZ altweiss/ (art. 0402) - 17 kg/m²
- gruntowanie:
  Primer Hydro HF / HYDRO-TIEFENGRUND / (art. 0725)
- powłoka:  Color SP / SANIERPUTZFARBE/ (art. 3080) - 0,2 l/m²

A B

- ściana murowana
-  gruntowanie: 1x KIESOL 1:1 z wodą - 0,1 kg/m²
 + WP Sulfatex /SULFATEXSCHLÄMM/
   (art.0430) - 1,6 kg/m²
-  warstwa wyrównawcza:  zaprawa szpachlowa
   WP DS Levell /DICHTSPACHTEL/
  (art. 0426) - 1,7kg/m/mm/gr.
- powłoka hydroizolacyjna:
  PBD 1K/2K /PROFI-BAUDICHT 1K, 2K/
 (art. 0870,0886) - 5,5 kg/m²
- klej do płyt termoizolacyjnych:
  PBD 1K/2K /PROFI-BAUDICHT 1K, 2K
 (art. 0870, 0886) - 1,5 kg/m²
- termoizolacja - polistyren ekstrudowany
- mata ochronna
  DS Protect / DS SYSTEMSCHUTZ/ (art. 0823)

BA

poziom terenu

C

- ściana murowana
- obrzutka: SP Prep /VORSPRITZMöRTEL/(art. 0400) - 5,0 kg/m²
- tynk renowacyjny:
  SP Top white /SANIERPUTZ altweiss/ (art. 0402)- 17 kg/m²
- powłoka: Color SP/ SANIERPUTZFARBE/ (art. 3080) - 0,2 l/m²

C

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM
USZCZELNIENE OD ZEWNĄTRZ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ
ZE STARĄ IZOLACJĄ BITUMICZNĄ, Z UŻYCIEM POWŁOKI
BITUMICZNO-POLIMEROWEJ PBD /PROFI-BAUDICHT/

A-02
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

poziom terenu

a. ściana murowana
b. istniejąca wyprawa ze starą izolacją bitumiczną
c. warstwa wyrównawcza  SP Levell /GRUNDPUTZ/ (art. 0401)
d. warstwa gruntująca KIESOL (art. 1810) 1:1 z wodą
   + szlam uszczelniający: WP Sulfatex /SULFATEXSCHLÄMME/(art. 0430)
e. faseta z zaprawy: WP DS Levell / DICHTSPACHTEL/ (art. 0426)
f. warstwa sczepna: ILACK C (art. 0814) lub
   cienka warstwa szpachlowana MB 2K (art. 3014)
g. izolacja bitumiczna: PBD 1K/2K /PROFI-BAUDICHT/(art. 0870, 0886)
h. płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego
i.  mata ochronna: DS Protect / DS SYSTEMSCHUTZ/ (art. 0823)
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Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

USZCZELNIENIE OD ZEWNĄTRZ DYLATACJI W ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH
ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z ISTNIEJĄCĄ POWŁOKĄ BITUMICZNĄ

A-03
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

a.  ściana murowana
b.  istniejąca wyprawa ze starą izolacją bitumiczną
c.  gruntowanie: ILACK C (art. 0814) obsypany piaskiem kwarcowym 02/07
     lub cienkowarstwowo MB 2K (art. 3014)
d.  izolacja bitumiczna - PBD 1K/2K /PROFI-BAUDICHT/ (art. 0870, 0886)
e.  taśma dylatacyjna FUGENBAND B 200 (art. 4812) wtopiona
     między warstwami PBD 1K/2K/PROFI-BAUDICHT/  (art. 0870, 0886)
f.  płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego
g. warstwa ochronna  z mocowaniem DS Protect /DS SYSTEMSCHUTZ/ (art.0823)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA POWŁOK HYDROIZOLACYJNYCH

WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ Z ZASTOSOWANIEM 
ELASTYCZNEJ ZAPRAWY CEMENTOWO-POLIMEROWEJ MB 2K
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwodnej z zastosowaniem elastycznej zaprawy cementowo-polimerowej (elastycznego szlamu
uszczelniającego) Remmers MB 2K w technologii firmy Remmers.

2. Materiały
2.1. KIESOL 
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli, między
innymi do gruntowania pod powłoki hydroizolacyjne. Stosowany w nowym budownictwie a także 
do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej
kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w zbiornikach
 wody pitnej, kanałach, oczyszczalniach ścieków itp.

Dane techniczne:

Gęstość: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości)

Nasiąkliwość powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m²·h0,5

Wzmocnienie: do 5 N/mm² (MPa)

Nasiąkliwość 
powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2 •h0,5

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata

2.2. WP DS (Dichtschlämme)
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna dla pary
wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje się 
wysoką odpornością mechaniczną. 

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: 60 minut 

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania

Nasiąkliwość kapilarna w24: < 0,1 kg/m²·h0,5

Współczynnik oporu dyfuzji pary 
wodnej µ: :< 200

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 
co najmniej 1 rok

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg
 
2.3. WP DS Levell (Dichtspachtel)
Wysokiej jakości, szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca. Przeznaczona do wodoszczelnej, 
szybkiej naprawy wyłomów, zagłębień, ubytków na podłożach mineralnych podczas prac 
renowacyjnych. Do spoinowania i wyrównywania powierzchni muru. Do wykonywania faset uszczel-
niających.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg proszku 

Ilość wody zarobowej: 14 do 15% wag.

Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania

Gęstość objętościowa świeżej
zaprawy:  ok. 1,9 kg/l 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach: ok. 20 MPa

Nasiąkliwość powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2 •h0,5

Współczynnik oporu dyfuzji pary 
wodnej µ: < 200

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 
co najmniej 1 rok

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg

2.4. MB 2K
Elastyczny dwuskładnikowy szlam uszczelniający, mostkujący rysy. 

Dane techniczne:

Podstawowe składniki: spoiwo polimerowe, cement, specjalne wypełniacze, dodatki 

Gęstość gotowej mieszanki: ok. 1,1 kg/dm³

Konsystencja: pasta
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Wodoszczelność wg DIN 18195-6: spełnia wymagania

Czas schnięcia (5°C/ 70 % wilgotno-
ści względnej): 

ok. 18 godz. (Zależnie od warunków atmosferycznych 
i grubości świeżej warstwy czas schnięcia może się skrócić
lub wydłużyć)

Mostkowanie rys:  2 mm (grubość warstwy 3 mm)

Zachowanie przy działaniu nacisku: stała grubość suchej warstwy

Badanie przy obciążeniu naciskiem 
> 0,9 MN/m²: grubość pod naciskiem > 75 % grubości pierwotnej 

Grubość warstwy: 1,1 mm świeżej warstwy = ok. 1 mm warstwy wyschniętej, 
co odpowiada zużyciu 1,25 kg/m²

Proporcje mieszania: 1,36 cz. wag. proszku + 1 cz. wag. płynu zarobowego

Konsystencja: odpowiednia do szlamowania, nakładania pędzlem, 
natryskiwania i szpachlowania

Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: 30 - 60 minut

Temperatura powietrza i obiektu 
podczas nakładania: +5°C do +30°C

Właściwości użytkowe wg EN 14891: 2012 + AC: 2012

Początkowa wytrzymałość 
na odrywanie: ≥ 0,5 N/mm²

Wytrzymałość na odrywanie 
po kontakcie z wodą: ≥ 0,5 N/mm²

Wytrzymałość na odrywanie 
po starzeniu cieplnym: ≥ 0,5 N/mm²

Wytrzymałość na odrywanie po 
zmiennych obciążeniach zamraża-
nie/rozmrażanie: 

≥ 0,5 N/mm²

Wytrzymałość na odrywanie po 
kontakcie z wodą wapienną: ≥ 0,5 N/mm²

Wodoszczelność: brak penetracji

Mostkowanie rys w warunkach 
normalnych: ≥ 0,75 mm

Mostkowanie rys w niskich tempe-
raturach: ≥ 0,75 mm przy -5°C

Sposób nakładania: 
pędzel murarski, pędzel zwykły, kielnia, paca stalowa gładka, 
szpachla, paca z dystansami zapewniająca uzyskanie warstwy 
o grubości 2 mm, kielnia strzałkowa, urządzenie natryskowe

Ilość nakładanych warstw szlamu 
uszczelniającego: co najmniej dwie

Czyszczenie narzędzi: jeżeli materiał nie jest jeszcze zaschnięty narzędzia można 
czyścić wodą

Rodzaj opakowania:
5 kg pojemniki typu kombi, składnik proszkowy i polimero-
wy zapakowane są we właściwej proporcji (worki z proszkiem 
oraz składnik płynny znajdują się w plastikowym wiadrze)

Trwałość podczas składowania:
w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach przechowywanych 
w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz 
chronionym przed silnym nagrzaniem co najmniej 9 miesięcy

2.5. FUGENBAND
Taśma do uszczelniania dylatacji wykonana z syntetycznego kauczuku (NBR ~ Nitril Butadien Rubber)
z wtopionymi z boków pasmami tkaniny poliestrowej odpornej na alkalia.

Dane techniczne:

Grubość: 1,2 mm

Szerokość: 200 / 300 mm

Kolor: niebieski

Wydłużenie przy zerwaniu: podłużnie: > 34% %
poprzecznie: > 138 %

Odporność na niskie temperatury: < -30°C

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 
dla pary wodnej µ: 8000

Odporność chemiczna

roztwory soli: odporna
rozcieńczone kwasy: odporna
rozcieńczone zasady: odporna
promieniowanie ultrafioletowe: odporna
olej napędowy: słabo odporna
benzyna: słabo odporna
związki aromatyczne: nie odporna

Zakres temperatur podczas stoso-
wania: -30/+90°C

Rodzaj opakowania: Rolka 30 m w kartonie

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych kartonach, przy składowaniu w chłodnym
i suchym miejscu praktycznie nieograniczona.

2.6. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laborato-
ryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwodną
Odpowiednie podłoża to wszystkie mineralne podłoża, takie jak bloczki wapienno-piaskowe, cegła, 
bloczki betonowe, beton, beton komórkowy i jastrych cementowy. Dobrą przyczepność uzyskuje się 
także na następujących podłożach: stare bitumy, metal (np. stal nierdzewna i aluminium), na lakiero-
wanym drewnie i ramach okiennych z tworzywa sztucznego (w razie potrzeby należy wykonać próbę). 
Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych 
do szalunków. Dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Mokre podłoża
należy dodatkowo, wstępnie pokryć warstwą szlamu uszczelniającego WP DS. Wymaga się aby podło-
że było wyspoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy 
usunąć. Naroża i krawędzie, szczególnie na płytach fundamentowych i wspornikowych, należy załamać
względnie sfazować. Zagłębienia > 5 mm, otwarte spoiny pionowe i wsporne lub ubytki, wypełnić
odpowiednią zaprawą, np. Remmers WP DS Levell lub MB 2K z mieszanką piasków kwarcowych
o uziarnieniu 0,2-2,0 mm, (proporcja mieszania 3:1). Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem 
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Kiesol (rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1). Preparat gruntujący powinien dobrze wniknąć w podłoże 
a powierzchnia powinna być powietrznie sucha, zanim zostanie nałożona pierwsza warstwa powłoki. 
Pomiędzy warstwami lub na powierzchni powłoki uszczelniającej nie należy natryskiwać preparatu Kiesol! 
Na powierzchniach porowatych, jamistych, w szczególności na betonie lub bloczkach o profilowanej 
powierzchni, po zagruntowaniu należy wykonać szpachlówkę drapaną i wyrównać powierzchnię 
materiałem MB 2K w celu uniknięcia pęcherzy. Na bardzo porowatych podłożach (np. bloczkach 
z betonu lub betonu lekkiego)za pomocą tej szpachlówki drapanej uzyskuje się zamkniętą 
powierzchnię.

3.1. Faseta uszczelniająca
Fasety uszczelniające z zaprawy wodoszczelnej należy wykonać na stabilnych połączeniach
między powierzchniami poziomymi i pionowymi oraz w pionowych narożnikach wewnętrznych,
na całym obszarze przewidzianym do wykonania izolacji przeciwwodnej. 
Dokładnie oczyścić strefę fasety, w pasie o szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. Wymieszać
preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową 
używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat Kiesol 
zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego 
WP DS. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg WP DS 
i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut 
czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiedniądo stosowania.
Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu 
nakładać szlam WP DS na przygotowaną powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego 
pędzla. Przygotować zaprawę WP DS Levell - wlać najpierw 3,5 litra wody do czystego pojemnikai 
wsypać 25 kg WP DS Levell a następnie intensywnie wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty 
doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać aż 
osiągnie się odpowiednią konsystencję. Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 30-45 minut.
Po zagruntowaniu podłoża tak jak opisano wyżej, gdy szlam uszczelniający jest jeszcze świeży
(po ok. 15 minutach) ułożyć fasetę z materiału WP DS Levell.
Ułożyć zaprawę, rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania faset lub używając krótkiego 
odcinka rury PCV o średnicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciągania zagęszczać zaprawę. 
Promień fasety uszczelniającej powinien wynosić 5 cm. 

Zużycie:

Kiesol 0,02 kg/mb

WP DS 0,20 kg/mb 

WP DS Level 1,70 kg/mb

3.2. Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
Uszczelnić szczeliny dylatacyjne i ruchome złącza w strefie wykonywania izolacji przeciwwodnej taśmą
Fugenband. Taśmę dylatacyjną należy uciąć na odpowiednią długość. Na suche, oczyszczone
i wyrównane podłoże, wzdłuż szczeliny nanieść preparat Kiesol (1:1 z wodą) i szlam uszczelniający
WP DS (ewentualnie materiał MB 2K), w pasie o szerokości równej szerokości taśmy dylatacyjnej 
(łącznie z tkaniną). Tkaninę odpowiednio przyciętej taśmy dylatacyjnej należy wtopić w szlam 
uszczelniający. Wykonywana później powłoka uszczelniająca musi pokrywać tkaninę taśmy 
dylatacyjnej.

Zużycie:

Fugenband 1,10 mb/mb

Kiesol 0,05 kg/mb

WP DS (ew. MB 2K) 1,00 kg/mb

3.3. Izolacja przeciwwodna wykonywana z elastycznego szlamu uszczelniającego
Porowate podłoża należy zagruntować preparatem Remmers Kiesol wymieszanym 1:1 z wodą. 
Gdy środek gruntujący jest dokładnie wchłonięty przez podłoże można nakładać pierwszą 
warstwę powłoki. W pewnych przypadkach zamiast gruntowania preparatem Remmers Kiesol 
można ograniczyć się do wstępnego zwilżenia podłoża wodą. 
Pierwszą warstwę MB 2K nakłada się pędzlem lub metodą szpachlowania. Materiał Remmers 
MB 2K nakłada zasadniczo w co najmniej dwóch warstwach. Drugą warstwę hydroizolacji nakłada się 
wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odporności na uszkodzenie. Należy przestrzegać minimalnego
zużycia materiału dla poszczególnych przypadków obciążenia wodą, kontrolować w stanie świe-
żym a dla przypadków obciążenia spiętrzającą się wodą przesiąkającą oraz wodą napierającą od-
powiednio dokumentować. Drugą warstwę o wymaganej grubości nakładać przez szpachlowanie 
lub natryskowo. Jeżeli wymagane jest wtopienie tkaniny wzmacniającej, należy na całej powierzchni 
wtopić  w pierwszą warstwę tkaninę zbrojącą odporną na alkalia o oczkach 2-3 mm.

Wymagana grubość i zużycie w zależności od przewidywanego obciążenia wodą:

Grupa obciążeń Grubość warstwy (mm) Ilość nakładanego ma-
teriału (kg/m2 )

wilgoć gruntowa > 2,0 > 2,5

nie spiętrzona woda przesiąkająca > 2,0 > 2,5

woda spiętrzająca się oraz zbiorniki wodne
o głębokości wody< 5m

> 3,0 > 3,7

3.4. Ochrona powłoki hydroizolacyjnej
Powierzchnie pokryte powłoką Remmers MB 2K należy chronić przed uszkodzeniami. W razie 
bezpośredniego użytkowania warstwy hydroizolacyjnej (ruch pieszy) należy wykonać warstwę 
ochronną (okładzina z płytek zespolona z hydroizolacją lub jastrych ochronny). 

3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Preparat Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu krzemowego
zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco 
na oczy i skórę. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić okulary lub ochronę twarzy

Drobnoziarniste zaprawy uszczelniające WP DS oraz MB 2K zawierają cement, który w połączeniu
z wodą reaguje alkalicznie. Preparaty zostały zaklasyfikowane jako drażniące. Działają drażniąco
na oczy i skórę. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

Zaprawa wodoszczelna WP DS Levell zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie
oraz wapno. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne
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4. Przepisy związane

EN 14891: 2012 + AC: 2012 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod
płytki ceramiczne mocowane klejami - Wymagania, metody badań, 
ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie
próbek zapraw do murów

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości
powietrza w świeżej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości
wysuszonej stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardnia-
łej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę
i do tynkowania

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

HYDROIZOLACJA W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM.
IZOLACJA ŚCIANY MUROWANEJ OD ZEWNĄTRZ BEZ STARYCH POWŁOK.
POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA MB 2K.

A-04
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

faseta: Dichtspachtel (art.0426)-
 1,7kg/mb

iniekcja przeciw  wilgoci podciąganej
kapilarnie KIESOL C (art.0727)

- ściana murowana
- gruntowanie: KIESOL 1:1 z wodą (art.1810) -  0,1kg/m²
- WP Sulfatex /SULFATEXSCHLÄMME/ (art. 0430) - 1,6 kg/m²
- wyrównanie powierzchni:
   WP DS Levell /DICHTSPACHTEL/ (art. 0426) - 1,7 kg/m²/mm gr.
- powłoka hydroizolacyjna:
  WP Sulfatex /SULFATEXSCHLÄMME/(art.0430) - 3,2 kg/m²
- obrzutka: SP Prep /VORSPRITZMÄRTEL/ (art.0400) - 5,0 kg/m²
- tynk renowacyjny:
  SP Top white / SANIERPUTZ altweiss/ (art. 0402)  - 17 kg/m²
- powłoka: Color SP /SANIERPUTZFARBE/ (art. 3080) - 0,2 l/m²

A D

- ściana murowana
-  gruntowanie: 1x KIESOL 1:1 z wodą - 0,1 kg/m²
 + WP Sulfatex /SULFATEXSCHLÄMME/  (art.0430) - 1,6 kg/m²
-  warstwa wyrównawcza:
  WP DS Levell /DICHTSPACHTEL / (art.0426) - 1,7kg/m/mm/gr.
- powłoka hydroizolacyjna hybrydowa:
  MB 2K (art. 3014) - 2,5 kg/m²
- materiał hydroizolacyjny jako klej do płyt izolacji termicznej:
  MB 2K (art. 3014)
- termoizolacja - polistyren ekstrudowany
- mata ochronna DS Protect / DS SYSTEMSCHUTZ/ (art. 0823)

BA

poziom terenu

C

- ściana murowana
- obrzutka: SP Prep / VORSPRITZMöRTEL/  (art. 0400) - 5,0 kg/m²
- tynk renowacyjny:
  SP Top white /SANIERPUTZ altweiss/  (art. 0402)- 17 kg/m²
- gruntowanie:
   Primer Hydro HF  /HYDRO-TIEFENFRUND/ (art. 0725)
- powłoka: Color SP / SANIERPUTZFARBE/  (art.3080) - 0,2 l/m²

C - wykończenie posadzki wg projektu
- jastrych cementowy
- izolacja termiczna+- warstwa rozdzielna folia PE gr. min 0,2mm
- izolacja MB  2K (3014) 3,7 kg/m²
- gruntowanie KIESOL 1:1 z wodą 0,1 kg/m² +
  szalm WP Sulfatex /SULFATEXSCHLÄMME/ (art. 0430)  - 2,0 kg/m²
- podkład betonowy

D

B
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Izolacja
STAREGO BUDOWNICTWA
01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA RENOWACJI ZAWILGOCONYCH ŚCIAN 
WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ POWŁOKI HYDROIZOLACYJNEJ 
ORAZ TYNKU RENOWACYJNEGO Z POWŁOKĄ MALARSKĄ

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wewnętrznych powłok hydroizolacyjnych z warstwą tynku renowacyjnego w technologii firmy
Remmers w przypadku wykonywania prac na ścianach bez aktywnych przecieków wody.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wewnętrznych powłok hydroizolacyjnych z warstwą tynku renowacyjnego. 

Prace renowacyjne powinny przebiegać w następujący sposób:
• skucie istniejących tynków co najmniej do wysokości 80 cm powyżej górnej krawędzi 

uszkodzeń (wysoleń, plam) i oczyszczenie podłoża, usunięcie spoin na głębokość min. 2 cm
• gruntowanie podłoża - naniesienie preparatu KIESOL w celu zapewnienia wgłębnej ochrony 

oraz warstwy szlamu uszczelniającego SULFATEXSCHÄMME jako warstwy sczepnej pod warstwę 
wyrównawczą

• wykonanie fasety uszczelniającej w miejscu styku ściany i posadzki z zaprawy wodoszczelnej WP M
• uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie nierówności ścian z użyciem zaprawy tynkarskiej 

podkładowej SP Levell WTA,
• wykonanie powłoki hydroizolacyjnej przez naniesienie 2 lub 3 warstw szlamu uszczelniającego 

SULFATEXSCHÄMME
• obrzutka z gotowej zaprawy SP Prep
• wykonanie warstwy tynku renowacyjnego SP -stara biel- WTA
• szpachlowanie drobnoziarnistą zaprawą SP Top Q2
• gruntowanie ścian preparatem Primer Hydro HF
• malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie Color LA

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe, ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3.
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonaniu tynków renowa-
cyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

2. Materiały
2.1. KIESOL 
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podciąganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym 
w zbiornikach wody pitnej, kanałach, oczyszczalniach ścieków itp.

Dane techniczne:

Gęstość: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości)

Nasiąkliwość 
powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2 ·h0,5

Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg
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Trwałość podczas 
składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata.

2.2. WP Sulfatex (Sulfatexschlämme)
Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). 
Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, 
która cechuje się wysoką odpornością mechaniczną. 

Dane techniczne:

Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatności do stosowania po 
wymieszaniu: 60 minut 

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania

Nasiąkliwość 
kapilarna w24: < 0,1 kg/m2 ·h0,5

Współczynnik oporu 
dyfuzji pary wodnej µ: < 200

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg

Trwałość podczas 
składowania: 

W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 
co najmniej 1 rok

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.

2.3. WP M (Sperrmörtel)
Zaprawa uszczelniająca typu PCC
Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierająca spoiwa 
hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm

Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wpływ na korozję stali 
zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji

Szczelność w stosunku do wody 
pod ciśnieniem dla warstwy 
1 cm: 

~ 1,5 bar (0,15 MPa)

Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 

Współczynnik oporu dyfuzji pary 
wodnej µ: < 100

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowani
u w suchym miejscu, co najmniej 1 rok

2.4. SP Prep (Vorspritzmörtel)
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych
później warstw tynku.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3

Kolor: szary

Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego 
A 1

Głębokość wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w 
stosunku do pary wodnej µ: ok. 15

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach 1 rok.

2.5. SP Levell WTA (Grundputz)
Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy wg instrukcji WTA, do nakładania
w pojedynczych warstwach o grubości do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3

Kolor: szary

Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: > 1 h

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymałość na ściskanie: CS III

Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2 

Głębokość wnikania wody: > 5 mm
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Współczynnik oporu dyfuzyjnego w 
stosunku do pary 
wodnej µ: 

≤ 15

Porowatość: > 50% obj.

Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego 
A1

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 20 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach 1 rok

2.6. SP Top white WTA (Sanierputz altweiß)
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych,
także jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni. Kolor: stara biel.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

Kolor: stara biel

Ilość wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg

Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: ok. 1 godzina

Temperatura stosowania: min. + 5 °C

Wytrzymałość na ściskanie: CS II

Nasiąkliwość kapilarna: > 0,3 kg/m2 

Głębokość wnikania wody:  < 5 mm

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w 
stosunku do pary wodnej µ: ≤ 15

Przewodność cieplna: ok. 0,27 W/mK

Odporność ogniowa niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego 
A 1

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach 1 rok. 

2.7. SP Top Q2 (Feinputz)
Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadająca się do 
filcowania, do stosowania na podłożach mineralnych.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3

Kolor: stara biel

Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością

Skład: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, spe-
cjalne wypełniacze i domieszki

Uziarnienie: do 0,5 mm

Wytrzymałość na ściskanie: CS II

Nasiąkliwość kapilarna: w < 0,5 kg/m2 ·h0,5

Przepuszczalność pary wodnej 
(warstwa grubości 2 mm): sd ≤ 0,5 m

Czyszczenie narzędzi:  Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania:  worek papierowy 25 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach min. 1 rok

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 25 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach min. 1 rok

2.8. Primer Hydro HF (Hydro-Tiefengrund)
Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i hydrofo-
bizujących.

Dane techniczne:

Gęstość:  ok. 1,0 g/cm3

Temperatura zapłonu: niepalny - wodorozcieńczalny

Wygląd: mlecznobiały płyn

Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić na świeżo czystą wodą.

Rodzaj opakowania: pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 30 l

Trwałość podczas składowania:

W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, przy składo-
waniu w miejscu suchymi zabezpieczonym przed mrozem 
co najmniej 12 miesięcy. Pojemniki należy chronić przed
temperaturami powyżej +30°C. Napoczęte pojemniki muszą
być jak najszybciej wykorzystane.

2.9. Color LA (Siliconharzfarbe LA)
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobójczymi.
 

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowych siloksanów

3736



Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia

Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru

Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem

Rozcieńczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powłoki

Przepuszczalność pary wodnej: sd ≤ 0,05 m

Zużycie materiału: 300 ml/m2 co daje suchą warstwę o grubości ok. 200 µm

Współczynnik nasiąkliwości: w ≤ 0,1 kg/m2 ·h0,5

Faktura powierzchni: gładka

Wytrzymałość na odrywanie na 
nowych podłożach: > 0,6 N/mm2

Wytrzymałość na odrywanie na 
zwietrzałych starych powłokach 
malarskich:

> 0,4 N/mm2

Odporność na czynniki atmosfe-
ryczne: bardzo dobra

Skłonność do brudzenia się: niewielka

Kolory: biały, bezbarwny lub według palety kolorów Funcosil i kolory 
specjalne

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłodnym 
ale zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy

2.10. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Przygotowanie podłoża
Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z pasem co 
najmniej 80 cm powyżej granicy zniszczeń/zawilgocenia. Wydłutować uszkodzone spoiny do 
głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare powłoki malarskie 
oraz osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować dużych ilości 
wody, zaleca się stosowanie metody strumieniowania mgławicowego lub w przypadku mniejszych 
powierzchni należy przecierać ściany szczotkami drucianymi.
Usunąć jastrych z posadzki w pobliżu styku posadzki ze ścianą:
• jastrych zespolony w pasie o szerokości min. 10 cm
• jastrych pływający w pasie o szerokości min. 25 cm
Wykuć bruzdę o wymiarach 4x4 cm na styku ściany i podkładu posadzkowego. Wykuć bruzdę o głębokość
co najmniej 2 cm w spoinie , w której stwierdzono obecność starej izolacji poziomej z papy. Odciąć
odsłonięty pas papy. Oddzielić ściany działowe od ścian zewnętrznych w celu zapewnienia ciągłości

wewnętrznego uszczelnienia. Rozebrać ścianę działową na szerokość ok. 25 cm. 

3.1. Gruntowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą / naprawczą
Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą 
natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat 
Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego 
Sulfatexschlämme. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika, wsypać 25 kg 
Sulfatexschlämme i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. 
Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią
do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po 
wymieszaniu nakładać szlam Sulfatexschlämme na całą powierzchnię techniką szlamowania używając
miękkiego pędzla. 

Zużycie:

Kiesol 0,1 kg/m2 

Sulfatexschlämme 2,0 kg/m2 

3.2. Wykonanie fasety uszczelniającej
Po zagruntowaniu podłoża zgodnie z punktem 5.2, gdy szlam uszczelniający jest jeszcze świeży
(po ok. 15 minutach) należy wykonać fasetę uszczelniającą z zaprawy wodoszczelnej WP M
w miejscu styku ściany i posadzki, promień 5,0 cm. Przygotować zaprawę WP M w konsystencji 
gęstoplastycznej lub wilgotnej. Przez dodanie około 10% wody do suchej zaprawy (ok. 3 l wody na 
30 kg) uzyskuje się konsystencję gęstoplastyczną. Aby otrzymać zaprawę o konsystencji wilgotnej
należy użyć mniejszej ilości wody. Do mieszania używać mieszarki do zapraw. Ułożyć zaprawę,
rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania faset lub używając krótkiego odcinka rury PCV
o średnicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciągania zagęszczać zaprawę.

Zużycie:

Kiesol 0,02 kg/mb

Sulfatexschlämme 0,20 kg/mb  

WP M 3,00 kg/mb

3.3. Wyrównanie podłoża
Po zagruntowaniu podłoża zgodnie z punktem 5.2, gdy szlam uszczelniający jest jeszcze świeży 
(po ok. 15 minutach) zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie materiałem Remmers 
SP Levell -WTA-. Wlać najpierw ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg
Remmers SP Levell WTA i intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła osadzonego
w wiertarce przez ok. 3 min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji.

Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w zależności
od zastosowanego podajnika ślimakowego.  Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 
godzina. Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego 
w warstwach o grubości od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi się 1 cm tynku jako warstwę kontakto-
wą, pozostawia na krótki czas aby zaprawa lekko związała i uzupełnia do przewidzianej grubości tynku. 
Zaprawa wyrównawcza nie musi być nakładana na całą powierzchnię podłoża, a jedynie na
powierzchnie wymagające wyrównania. Po wykonaniu warstwy wyrównawczej należy odczekać
co najmniej 1 dzień na każdy mm grubości warstwy wyrównawczej.

Zużycie na każde 10 mm grubości:

Remmers SP Levell -WTA- 9,5 kg/m2
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3.4. Powłoka uszczelniająca
Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg WP Sulfatex i wymieszać 
mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu 
dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy 
dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać 
szlam WP Sulfatex na całą powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla. 
Po ok. 20 minutach (zależnie od podłoża) nanieść drugą warstwę szlamu w taki sam sposób. 
W przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem nakładać WP Sulfatex w trzech cyklach.
Minimalna ilość szlamu nakładanego w jednej warstwie wynosi 2,0 kg/m2 (grubość warstwy
> 1mm). Całkowita grubość powłoki wykonanej materiałem WP Sulfatex nie może w żadnym
miejscu przekraczać 5 mm.

Zużycie

WP Sulfatex 4,0 kg/m2 w przypadku obciążenia wilgocią gruntową
5,0 kg/m2  w przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem

3.5. Obrzutka
Na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu uszczelniającego należy wykonać obrzutkę stosując 
materiał SP Prep. Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika, wsypać 30 kg materiału
SP Prep i wymieszać za pomocą mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej
do stosowania. Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz. Po przygotowaniu podłoża 
należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę SP Prep cienką warstwą. Zaprawa powinna pokrywać 
całą powierzchnię. 

Zużycie

SP Prep ok. 5 kg/m2

3.6. Wykonanie tynku renowacyjnego
Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanieść SP Top white (kolor starej bieli) w warstwie o grubości 
co najmniej 20 mm. Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg 
SP Top white i intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła śrubowego przez ok. 3 min.,
aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić 
odpowiednią ilość podawanej wody w zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego. Czas 
przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina. Po przygotowaniu podłoża nakłada się 
zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego. Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściąga
się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą łatą aluminiową, pozostawiając szorstką 
powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni, można ją ostrożnie wykończyć pacą pokrytą miękką 
gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza się ostatecznie powierzchnię tą samą pacą. 
Jeżeli wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczającym 
stwardnieniu przeciera się powierzchnię tynku kratowym zdzierakiem, najwcześniej po 3 dniach można
nakładaćtynk drobnoziarnisty SP Top Q2. Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew 
metalowych lub drewnianych, nie wolno ich mocować na materiały gipsowe i nie wolno pozosta-
wiać ich w tynku. Usuwa się je, gdy tynk stężeje a ślady zaciera się odpowiednią zaprawą tynkarską.

3.7. Szpachlowanie powierzchni tynku
Szpachlowanie wykonuje się, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej faktury.
Wlać najpierw 6,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę i wsypać 25 kg SP Top Q2. Intensywnie 
wymieszać za pomocą mieszarki/mieszadła (np. mieszarki przeciwbieżnej) przez ok. 3 minuty, aż do 
uzyskania właściwej jednorodnej konsystencji. Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 
ok. 2 h - zależnie od temperatury. Podłoże musi być wystarczająco mocne i czyste. Przed nakładaniem 
materiału SP Top Q2 na stwardniały tynk renowacyjny należy zwilżyć jego powierzchnię wodą z 
dodatkiem środków powierzchniowo czynnych. W momencie nakładania, podłoże powinno być 
matowo wilgotne. Po przygotowaniu podłoża, wymieszaną zaprawę rozciąga się ręcznie za pomocą 

łaty ząbkowanej lub pacy stalowej i wygładza. Grubość pojedynczej warstwy tynku może wynosić 2 - 5 
mm. Po 30 - 60 minutach zaprawę SP Top Q2 można filcować. Pracować świeże na świeże - unikając 
pozostawiania śladów łączenia.
 

Zużycie

SP Top Q2 1,5 kg/m2 na każdy mm grubości

3.8. Wykonanie powłoki malarskiej
Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną, otwartą dyfuzyjnie
farbę silikonową Color LA po wcześniejszym zagruntowaniu środkiem Primer Hydro HF. Obydwa 
materiały są gotowe do użycia. Powłoka malarska nie powinna być wykonywana przy bezpośrednim 
nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, w przeciągu, podczas deszczu, na rozgrzanych podłożach. 
W razie potrzeby powierzchnie osłaniać plandekami.

Primer Hydro HF (preparat gruntujący)
Nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem lub metodą polewania za pomocą niskociśnieniowego
urządzenia natryskowego. Zużycie: ok. 0,2 l/m2 zależnie od chłonności podłoża.

Color LA (farba silikonowa)
Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego (airless) w dwóch cyklach
 roboczych.  Zużycie: 0,3 - 0,4 l/m2 przy nakładaniu dwóch warstw

3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Preparat Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu krzemowego
zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco 
na oczy i skórę. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić okulary lub ochronę twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca WP Sulfatex zawiera cement, który w połączeniu z wodą 
reaguje alkalicznie. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę.  
Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

Stosowane materiały mineralne należące do systemu tynków renowacyjnych zawierają cement, 
który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne.
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4. Przepisy związane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie
próbek zapraw do murów

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości
powietrza w świeżej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości
 wysuszonej stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardnia-
łej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę
i do tynkowania

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

HYDROIZOLACJA OD WEWNĄTRZ

WEWNĘTRZNA POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA, TYNKI RENOWACYJNE
I INIEKCJA PRZECIW WILGOCI PODCIĄGANEJ KAPILARNIE

A-05
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

a .iniekcja przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie KIESOL C (art.0727)
b. gruntowanie 1x KIESOL 0,1 kg/m² + szlam WP SULFATEX 1,6 kg/m² (art.0430)
c. warstwa wyrównawcza  zaprawa uszczelniająca WP DS Levell (art.0426) 1,7 kg/m²/mm
d. powłoka hydroizolacyjna szalm WP SULFATEX (art.0430)
   3 warstwy 5,0kg/m2,  przy obciążeniu wodą napierającą
e. obrzutka  SP Prep (art.0400), 5,0 kg/m²
f. tynk renowacyjny SP TOP white (art. 0402) - 2 cm 17,0 kg/m²
g. faseta z zaprawy uszczelniającej WP DS Levell (art.0426), 1,7 kg/m²
h. hydroizolacja posadzki:
   gruntowanie KIESOL (1810) 1:1 z wodą + szlam WP SULFATEX (art.0430),
  paroszczelna powłoka hydroizolacyjna: PBD (art. 0870,0886)
i. folia rozdzielająca, izolacja termiczna
j. folia rozdzielająca, jastrych cementowy

a

poziom terenu

b

c

d

e

g i
f

h j
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Izolacja
STAREGO BUDOWNICTWA
01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA RENOWACJI ZAWILGOCONYCH 
ŚCIAN BUDYNKÓW

WYKONANIE INIEKCJI PRZECIW WILGOCI PODCIĄGANEJ 
KAPILARNIE Z ZASTOSOWANIEM KREMU INIEKCYJNEGO 
KIESOL C

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w murach w technologii firmy 
Remmers z zastosowaniem kremu iniekcyjnego Kiesol C.

2. Materiały
2.1. KIESOL C
Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanów do iniekcji w murach przeciw wilgoci
podciąganej kapilarnie.

Dane techniczne:

Wygląd, konsystencja: mleczny, biały krem

Zawartość substancji czynnej: ok. 80% wag.

Gęstość: ok. 0,89 g/cm³

Temperatura zapłonu: Czyścić na świeżo czystą wodą.

Czyszczenie narzędzi: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Rodzaj opakowania: 
Opakowania 550 ml (kiełbaski aluminiowe z zamknięciem 
gwintowanym), politenery o poj. 10 l, wiadra z tworzywa
sztucznego 5 l i 15 l.

Trwałość podczas składowania:

W oryginalnych pojemnikach przechowywanych w miejscu
chłodnym i chronionym przed mrozem: 
• 550 ml - kiełbaski z zamknięciem gwintowanym: co naj-

mniej 6 miesięcy 
• 10 l politainer co najmniej 12 miesięcy 
• 5 l, 15 l – wiadra z tworzywa sztucznego: co najmniej 12 

miesięcy

2.2. WP DS Levell (Dichtspachtel)
Wysokiej jakości, szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca. Przeznaczona do wodoszczelnej,  szybkiej
naprawy wyłomów, zagłębień, ubytków na podłożach mineralnych podczas prac renowacyjnych.
Do spoinowania i wyrównywania powierzchni muru. Do wykonywania faset uszczelniających.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg proszku 

Ilość wody zarobowej: 14 do 15% wag.

Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Gęstość objętościowa świeżej za-
prawy: ok. 1,9 kg/l 

Wytrzymałość na 
ściskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa

Nasiąkliwość 
powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2 •h0,5

Współczynnik oporu 
dyfuzji pary wodnej µ: < 200

45



Trwałość podczas 
składowania: 

W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 
co najmniej 1 rok

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: worki papierowe 25 kg

2.3. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-EN „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych,
 bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Wykonanie robót
3.1. Badania wstępne
Przed wykonaniem iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie należy wykonać badania wstępne
obiektu. Należy określić:
• stopień zawilgocenia materiału budowlanego (stosunek aktualnej zawartości wody do zawarto-

ści wody w stanie nasycenia
• obecność pustek w murze
• zawartość soli rozpuszczalnych w wodzie (siarczany, chlorki i azotany)
• obecność i skuteczność izolacji pionowych

W zależności od wyników badań wstępnych należy wybrać odpowiednią metodę iniekcji oraz ustalić 
rodzaj i zakres niezbędnych prac uzupełniających. Wysokość, na jakiej wykonywane są otwory iniekcyjne 
zależy od rodzaju i skuteczności funkcjonowania zewnętrznej hydroizolacji ściany, poziomu terenu przy 
budynku oraz przewidywanych zabiegów dodatkowych i należy ją ustalić przed rozpoczęciem prac.
Zaleca się stosować następujące zasady:
• w przypadku braku zewnętrznych izolacji pionowych iniekcję należy wykonywać powyżej poziomu 

terenu (z reguły ok. 10-20 cm powyżej poziomu terenu)
• w przypadku stwierdzenia skutecznych zewnętrznych izolacji przeciwwodnych iniekcję należy 

wykonywać powyżej dolnej krawędzi tej izolacji (z reguły ok. 10-20 cm powyżej dolnej krawędzi 
izolacji przeciwwodnej)

• w ścianach wewnętrznych iniekcję należy wykonywać jak najniżej (z reguły ok. 10-20 cm powyżej 
poziomu posadzki)

W przypadku wykonywania w jednym obiekcie iniekcji na różnych wysokościach, poziome odcinki
rzędów otworów iniekcyjnych na różnych wysokościach należy połączyć rzędem otworów iniekcyjnych 
wierconych w pionie.  Stopnie zasolenia określane są następująco:

niskie średnie wysokie

Chlorki < 0,2 % 0,2-0,5 % >0,5 %

Azotany < 0,1 % 0,1-0,3 % >0,3 %

Siarczany < 0,5 % 0,5-1,5 % >1,5 %

Za ogólny poziom zasolenia muru przyjmuje się najwyższą kategorię jaką osiąga którakolwiek 
z soli. W przypadku stwierdzenia obecności szkodliwych soli konieczne jest tynkowanie ścian 
specjalnymi tynkami renowacyjnymi o wysokiej porowatości i zdolności magazynowania soli.
Metoda iniekcji z zastosowaniem kremu iniekcyjnego Kiesol C nadaje się do porowatych materiałów 
budowlanych o stopniu zawilgocenia do 95%. 

3.2. Przygotowanie podłoża
Należy sprawdzić stan muru przed przystąpieniem do prac. W przypadku obecności dobrze 
przylegającego tynku, jego usuwanie przed iniekcją nie jest konieczne. W przypadku murów nie 
otynkowanych lub murów, z których skuto tynki należy je wyspoinować zaprawą cementową. 
Jeżeli roboty prowadzone są w wykopie, należy sprawdzić czy wykop jest wystarczająco szeroki

i prawidłowo oszalowany. Należy ocenić stan techniczny muru. W przypadku murów w złym stanie 
technicznym konieczna jest ich naprawa i ewentualne wzmocnienie. Zaleca się sprawdzić strukturę
muru oraz obecność pustek w murze. Stary tynk należy usunąć na co najmniej 80 cm powyżej 
rozpoznawalnej krawędzi zawilgocenia. Zniszczone spoiny usunąć na głębokość 2 cm. Otwarte spoiny 
wypełnić zaprawą Remmers SP Levell. Powierzchnie ścian do wysokości 30 cm powyżej poziomu 
wiercenia otworów zaleca się uszczelnić szlamem uszczelniającym Remmers WP Sulfatex w systemie 
Remmers Kiesol (spryskać podłoże preparatem Kiesol, nanieść pędzlem szlam Remmers WP Sulfatex, 
następnie nanieść drugą warstwę szlamu). Powierzchnie przylegające: Części budowli i materiały, 
które nie powinny stykać się z impregnatem (np. szkło, powierzchnie lakierowane i przeznaczone do 
lakierowania) należy chronić, podobnie jak rośliny, np. przez przykrycie folią budowlaną.

3.3. Iniekcja kremu iniekcyjnego Kiesol C
Kiesol C jest wprowadzany w mur metodą iniekcji przez wywiercone otwory. Iniekcja jest możliwa 
do stopnia zawilgocenia ok. 95%. Wywiercić otwory - odstępy między otworami 12 cm, średnice 
otworów 12 mm. Głębokość otworu powinna być o ok. 2 cm mniejsza od grubości muru. Z otworów
należy usunąć pył wiertniczy np. przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Otwory wierci się 
zazwyczaj na poziomie terenu lub na poziomie posadzki. W otwór wkłada się jak najgłębiej lancę
iniekcyjną o średnicy dopasowanej do średnicy otworu. Przez powolne wyciskanie kremu przy
jednoczesnym wysuwaniu lancy iniekcyjnej należy osiągnąć całkowite wypełnienie otworów.
Natychmiast po wprowadzeniu kremu iniekcyjnego w otwory, należy zamknąć te otwory zaprawą
WP DS Levell. Zaprawę należy wprowadzić na 3-5 cm w otwory iniekcyjne.  
 Zużycie: ok. 100 ml na każdy metr bieżący muru i każde 10 cm grubości ( w murze o grubości 
50 cm zużycie wyniesie ok. 0,5 l na mb muru). Temperatura stosowania: Nie stosować preparatu Kiesol 
C przy temperaturach poniżej +5°C i powyżej +30°C.

3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Preparat Kiesol C jest wodnym preparatem zawierającym trietoksyoksyoctylsilan. Preparat został
zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę
• unikać zanieczyszczenia skóry

Materiał WP DS Level zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

4. Przepisy związane

PN-EN 772-11:2011 Metody badań elementów murowych Część 11: Określenie absorpcji 
wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucz-
nego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym 
oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych

PN-EN 772-4:2001 Metody badań elementów murowych Część 4: Określenie gęstości, gę-
stości objętościowej oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów 
murowych z kamienia naturalnego

PN-EN 772-5:2016 Metody badań elementów murowych Część 5: Określenie zawartości 
aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych

PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika nasią-
kliwości kapilarnej

PN-EN 2004:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN METODĄ WIERCONYCH OTWORÓW
Z UŻYCIEM KREMU INIEKCYJNEGO KIESOL C.

A-06
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

a. ściana - stopień zawilgocenia max 95%
b. poziomo w spoinie wywiercony otwór o średnicy min12 mm - 1x napełnienie
c. przepona - KIESOL C (art.0727) aplikowany np. opryskiwaczem ogrodowym,
    bez stosowania zasobników, zużycie ok. 0,1-0,15 ltr/m na każde 10 cm grubości muru
d. po iniekcji zamknąć końcówki otworów zaprawą  WP DS Levell /DICHTSPACHTEL /(art. 0426)
   i wyszpachlować pas muru w strefie iniekcji zaprawą  WP DS Levell /DICHTSPACHTEL (art. 0426)

RZĘDNA WYKONANIA PRZEPONY POZIOMEJ USTALANA JEST W NATURZE

12 cm2 cm

2 cm

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN METODĄ WIERCONYCH OTWORÓW
Z UŻYCIEM KREMU INIEKCYJNEGO KIESOL C. DETAL

A-07
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

a. ściana - stopień zawilgocenia max 95%
b. poziomo w spoinie wywiercony otwór o średnicy min 12 mm - 1x napełnienie,
    przepona pozioma preparatem  KIESOL C (art. 0727)
    zużycie ok. 0,1-0,15 L/mb na każde 10 cm grubości muru
c. zamknięcie otworów iniekcyjnych i pasa iniekcji zaprawą WP DS Levell /DICHTSPACHTEL/ (art. 0426)
d. naniesienie szlamu 2 x WP SULFATEX /SULFATEXSCHLÄMME/ (art. 0430)
    i wyszpachlowanie strefy iniekcji zaprawą  WP DS Levell /DICHTSPACHTEL/ (art. 0426)
e.  w przypadku ochrony cokołu, na matowo-wilgotne podłoże nanieść
     kryjąco obrzutkę SP PREP/ VORSPRITZMÖRTEL/ (art. 0400), po wyschnięciu obrzutki (min 24 godz.)
     nałożyć tynk renowacyjny SP TOP white /SANIERPUTZ ALTWEISS/ (art. 0402)
        RZĘDNA WYKONANIA PRZEPONY POZIOMEJ USTALANA W NATURZE

2 cm
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Izolacja
STAREGO BUDOWNICTWA

01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA TYNKÓW RENOWACYJNYCH 

WG WYTYCZNYCH WTA

WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH REMMERS,
ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
Z WARSTWĄ MAGAZYNUJĄCĄ SOLE 

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

POŁĄCZENIE PRZECIWWILGOCIOWEJ IZOLACJI WEWNĘTRZNEJ
Z IZOLACJĄ ZEWNĘTRZNĄ W ISTNIEJĄCYM BUDOWNICTWIE.
OBIEKT PODPIWNICZONY

A-08
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl
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Właściwości tynku renowacyjnego WG WTA

Zaprawa świeżo zarobiona

Konsystencja (rozpływ po 30 s) 17,0 ± 0,5 cm

Gęstość objętościowa: brak wymagań

Zawartość porów powietrznych: powyżej 25% obj.

Zdolność zatrzymywania wody: powyżej 85%

Urabialność (rozpływ po 15 min): najwyżej o 3 cm mniejszy niż rozpływ po 30 s

Zaprawa stwardniała

Gęstość objętościowa: poniżej 1,4 kg/dm3

Opór dyfuzji pary wodnej µ poniżej 12

Wytrzymałość na zginanie βbz: -

Wytrzymałość na ściskanie βd: 1,5 - 5 MPa

Stosunek wytrzymałości βd / βbz: poniżej 3

Kapilarne podciąganie wody W24: powyżej 0,3 kg/m2 

Głębokość wnikania wody h: poniżej 5 mm

Porowatość: porowatość: powyżej 40% obj.

Odporność na sole: odporny

Poza systemem tynków renowacyjnych należy zastosować preparaty blokujące szkodliwe sole oraz 
farby przepuszczalne dla pary wodnej. Prace renowacyjne powinny przebiegać w następujący sposób:
• skucie istniejących tynków co najmniej do wysokości 80 cm powyżej górnej krawędzi uszkodzeń 

(wysoleń, plam)
• usunięcie spoin na głębokość min. 2 cm
• neutralizacja szkodliwych soli preparatem Salt IH (chlorki, azotany) lub Sulfatex LQ (siarczany)
• uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie nierówności ścian z użyciem zaprawy tynkarskiej
 podkładowej SP Levell WTA
• obrzutka z gotowej zaprawy SP Prep
• wykonanie warstwy tynku podkładowego magazynującego sole SP Levell WTA
• wykonanie warstwy tynku renowacyjnego SP -stara biel- WTA
• szpachlowanie drobnoziarnistą zaprawą SP Top Q2
• gruntowanie ścian preparatem Primer Hydro HF
• malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie Color LA

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy,
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe”.
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy
przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

2. Materiały
2.1. Salt IH (Salzsperre)
Wodorozcieńczalny środek impregnujący przeciw szkodliwym solom występującym w murze, zwłasz-
cza przeciw azotanom i chlorkom.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w technologii firmy Remmers zgodnie 
z wytycznymi WTA.

1.2. Zakres robót objętych ST
Systemy tynków renowacyjnych, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną,
wyrównawczą, magazynującą szkodliwe sole. Mogą być nanoszone ręcznie lub maszynowo. Tynki te 
zalecane są do wykonania robót renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach,
szczególnie w obiektach zabytkowych. Obecność zbyt dużej ilości wody powoduje zimą szkody 
mrozowe, woda transportuje szkodliwe sole, które krystalizując rozsadzają strukturę cegieł, kamieni
naturalnych i zapraw w murze, poza tym woda stanowi niezbędny warunek rozwoju glonów,
mchów i grzybów. Główne przyczyny zawilgocenia murów w starych budynkach to:
• Wilgoć gruntowa wnikająca z boku przez nieszczelne izolacje pionowe lub z dołu przez nieszczelną 

izolację poziomą
• Podciąganie kapilarne. Zjawisko to jest odpowiedzialne za podnoszenie wody do suchych partii 

muru, wbrew sile ciężkości. Z wodą przenoszone są sole i inne szkodliwe substancje
• Wilgoć higroskopijna. Niektóre sole wiążą wilgoć znajdującą się w powietrzu. W przypadku
 wysokiej zawartości soli higroskopijnych, mur może ulegać zawilgoceniu nawet po wykonaniu 
 hydroizolacji poziomych i pionowych
• Wilgoć kondensacyjna. Para wodna znajdująca się w powietrzu może się skraplać zarówno na 

uszczelnionych ścianach jak i na ściankach kapilar materiału budowlanego (wewnątrz muru)

W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiają się wykwity solne, przebarwienia i złuszczenia 
powłok malarskich, destrukcja tynków. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych 
powoduje przerwanie kapilarnego transportu wody w murach i przez to umożliwia wysychanie murów.
Z wysychaniem murów wiąże się niestety wynoszenie soli znajdujących się w murze na 
powierzchnię. Sole krystalizując mogą zniszczyć tradycyjne tynki i powłoki ochronne. Podczas prac 
renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podłożach należy stosować materiały, które są 
odporne na sole, mogą magazynować krystalizujące sole w swojej strukturze oraz umożliwiają 
szybkie wysychanie podłoża. Wymagania takie spełniają tynki o właściwościach zgodnych
z wymaganiami instrukcji WTA (Naukowo Techniczny Zespół Roboczy d/s Zachowania Budowli
i Ochrony Zabytków).

Właściwości tynku podkładowego WG WTA

Zaprawa świeżo zarobiona

Konsystencja (rozpływ po 30 s) 17,0 ± 0,5 cm

Zawartość porów powietrznych powyżej 20% obj.

Zaprawa stwardniała

Opór dyfuzji pary wodnej µ poniżej 18

Wytrzymałość na ściskanie βd większa niż tynku renowacyjnego

Kapilarne podciąganie wody W24 powyżej 1,0 kg/m2

Głębokość wnikania wody h powyżej 5 mm

Porowatość powyżej 45% obj.
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Głębokość wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w 
stosunku do pary wodnej µ: ok. 15

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 30 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach 1 rok

2.4. SP Levell WTA (Grundputz)
Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy wg instrukcji WTA, do nakładania
w pojedynczych warstwach o grubości do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3

Kolor: szary

Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: > 1 h

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymałość na ściskanie: CS III

Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2 

Głębokość wnikania wody: > 5 mm

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w 
stosunku do pary 
wodnej µ: 

≤ 15

Porowatość: > 50% obj.

Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego 
A1

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 20 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach 1 rok

2.5. SP Top white (Sanierputz altweiß)
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych,
także jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni. Kolor: stara biel.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3

Kolor:  stara biel

Dane techniczne:

Odczyn pH: ok. 11

Gęstość: 1,1 g/cm3

Lepkość: ok. 11,0 sek. (kubek wypływowy 4 mm); ok. 48,0 sek. (kubek 
wypływowy 2 mm)

Kolor: czerwonawy

Nasiąkliwość: W > 0,2 kg/m2 

Grubość dyfuzyjnie równoważnej 
warstwy powietrza:

sd ~ 0,05 m (wartość obliczeniowa dla
głębokości wnikania ok. 5 mm)

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg i 30 kg

Trwałość podczas 
składowania: 

W zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłod-
nym i chronionym przed mrozem 1 rok

2.2. Sulfatex LQ (Sulfatex flüssig)
Wodny roztwór związków baru nie zawierający chlorków i azotanów. Preparat Sulfatex LQ przeprowadza
łatwo rozpuszczalne siarczany w związki słabo rozpuszczalne.

Dane techniczne:

Gęstość: ok. 1,04 g/cm3

Odczyn pH: ok. 2,5

Lepkość (kubek wypływowy 2 mm): ok. 45 sek.
(kubek wypływowy 4 mm): ok. 15 sek.

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 kg i 30 kg

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych oryginalnych pojemnikach co najmniej 2 lata. 
Chronić przed mrozem

Preparat Sulfatex LQ zawiera między innymi związki baru, które w reakcji ze znajdującymi się w mu-
rze rozpuszczalnymi siarczanami tworzą nierozpuszczalny siarczan baru.

2.3. SP Prep (Vorspritzmörtel)
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych 
później warstw tynku.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3

Kolor: szary

Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością

Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego 
A1
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Rodzaj opakowania: Worek papierowy 25 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach min. 1 rok

2.7. Primer Hydro HF (Hydro-Tiefengrund)
Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i hydro-
fobizujących.

Dane techniczne:

Gęstość:  ok. 1,0 g/cm3

Temperatura zapłonu: niepalny - wodorozcieńczalny

Wygląd: mlecznobiały płyn

Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić na świeżo czystą wodą.

Rodzaj opakowania: pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 30 l

Trwałość podczas składowania:

W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, przy 
składowaniu w miejscu suchymi zabezpieczonym przed 
mrozem co najmniej 12 miesięcy. Pojemniki należy chronić 
przed temperaturami powyżej +30°C. Napoczęte pojemniki 
muszą być jak najszybciej wykorzystane

2.8. Color LA (Siliconharzfarbe LA)
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobójczymi.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowych siloksanów

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia

Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru

Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem

Rozcieńczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powłoki

Przepuszczalność pary wodnej: sd ≤ 0,05 m

Zużycie materiału: 300 ml/m2 co daje suchą warstwę o grubości ok. 200 µm

Współczynnik nasiąkliwości: w ≤ 0,1 kg/m2 ·h0,5

Faktura powierzchni: gładka

Wytrzymałość na odrywanie na 
nowych podłożach: > 0,6 N/mm2

Ilość wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg

Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymałość na ściskanie: CS III

Nasiąkliwość kapilarna: > 0,3 kg/m2 

Głębokość wnikania wody: > 5 mm

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w 
stosunku do pary 
wodnej µ: 

≤ 15

Przewodność cieplna: ok. 0,25 W/mK

Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego 
A1

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 20 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 1 rok

2.6. SP Top Q2 (Feinputz)
Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadająca się do 
filcowania, do stosowania na podłożach mineralnych.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3

Kolor: stara biel

Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością

Skład: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, spe-
cjalne wypełniacze i domieszki

Uziarnienie: do 0,5 mm

Wytrzymałość na ściskanie: CS II

Nasiąkliwość kapilarna: w < 0,5 kg/m2 ·h0,5

Przepuszczalność pary wodnej 
(warstwa grubości 2 mm): sd ≤ 0,5 m

Czyszczenie narzędzi:  Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania:  worek papierowy 25 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach min. 1 rok

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą
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Wytrzymałość na odrywanie na 
zwietrzałych starych powłokach 
malarskich:

> 0,4 N/mm2

Odporność na czynniki atmosfe-
ryczne: bardzo dobra

Skłonność do brudzenia się: niewielka

Kolory: biały, bezbarwny lub według palety kolorów Funcosil i kolory 
specjalne

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy Czyścić na świeżo czystą wodą. 

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłodnym 
ale zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy

2.9. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Przygotowanie podłoża
Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z pasem co najmniej
80 cm powyżej granicy zniszczeń/zawilgocenia. Wydłutować uszkodzone spoiny do głębokości
2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare powłoki malarskie oraz osypujące się 
cząstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować dużych ilości wody, zaleca się stosowanie 
metody strumieniowania mgławicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni należy przecierać
ściany szczotkami drucianymi.

3.1. Neutralizacja soli rozpuszczalnych w wodzie 
Zabiegi neutralizacji soli należy dopasować do rodzaju soli, których obecność stwierdzono w murze. 
W zależności od rodzaju soli należy wybrać jeden z preparatów antysolnych albo zastosować 
obydwa. Preparaty antysolne należy nakładać natryskowo (np. opryskiwaczem), możliwe jest także
nakładanie pędzlem lub szczotką. 

• W przypadku stwierdzenia obecności siarczanów należy nanieść gotowy do użycia preparat Sul-
fatex LQ, do wysokości 80 cm powyżej górnej krawędzi zasolenia. Czas reakcji co najmniej 2 dni.
Zużycie: 0,5 kg/m2 Sulfatex LQ

• W przypadku stwierdzenia azotanów i chlorków należy zastosować gotowy do użycia preparat Salt 
IH i „świeże na świeże” wykonywać następny etap prac.  Zużycie: 0,5 kg/m2 Salt IH

3.2. Wyrównanie podłoża
Zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie materiałem SP Levell -WTA-.  Wlać najpierw ok. 
7,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg SP Levell WTA i intensywnie wymieszać 
za pomocą mieszarki/ mieszadła osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., aż do uzyskania właściwej, 
jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość 
podawanej wody w zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego. Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina. Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie 
lub za pomocą agregatu tynkarskiego w warstwach o grubości od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw 
nanosi się 1 cm tynku jako warstwę kontaktową, pozostawia na krótki czas aby zaprawa lekko związała 
i uzupełnia do przewidzianej grubości tynku. 

Przy pracach renowacyjnych z późniejszym nakładaniem tynku renowacyjnego SP oraz w przypadku 
warstw wyrównawczych wymaga się aby minimalna grubość warstwy wynosiła 10 mm.  

Zaprawa wyrównawcza nie musi być nakładana na całą powierzchnię podłoża, a jedynie na powierzch-
nie wymagające wyrównania. Później na całą tynkowaną powierzchnię narzuca się obrzutkę. 

W przypadku nakładania warstwy wyrównawczej na całą powierzchnię, po stężeniu tynku należy 
nadać mu szorstkość grzebieniem do tynku lub pacą z nabitymi gwoździami. Przy takim wykończe-
niu powierzchni nie wykonuje się obrzutki. Po wykonaniu warstwy wyrównawczej należy odczekać co 
najmniej 1 dzień na każdy mm grubości warstwy wyrównawczej. Zużycie na każde 10 mm grubości: 9,5 
kg/m2 SP Levell -WTA-

3.3. Obrzutka
Na przygotowanym podłożu należy wykonać obrzutkę stosując materiał SP Prep. 
Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika, wsypać 30 kg materiału SP Prep i wymieszać
za pomocą mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowania.
Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz. Po przygotowaniu podłoża należy
siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę SP Prep cienką warstwą. Zaprawa powinna pokrywać ok. 50%
powierzchni.  Zużycie: ok. 3 kg/m2 SP Prep.

3.4. Wykonanie systemu tynku renowacyjnego
Układ warstw systemu tynku renowacyjnego należy dostosować do stwierdzonego stopnia
zasolenia podłoża. Stopnie zasolenia określane są następująco:

Niskie średnie wysokie

Chlorki < 0,2 % 0,2-0,5 % >0,5 %

Azotany < 0,1 % 0,1-0,3 % >0,3 %

Siarczany < 0,5 % 0,5-1,5 % >1,5 %

Za ogólny poziom zasolenia muru przyjmuje się najwyższą kategorię jaką osiąga którakolwiek z soli.
W zależności od stopnia zasolenia stosowane są następujące układy warstw tynku renowacyjnego:

stopień zasolenia podłoża warstwa tynku magazynującego 
sole SP Levell WTA

warstwa tynku renowacyjnego 
nawierzchniowego SP Top white 
WTA

niski - min. 2 cm

Siarczany min. 1 cm min. 1,5 cm

W przypadku stwierdzenia średniego lub wysokiego stopnia zasolenia podłoża, jako tynk magazynujący 
sole nanieść tynk SP Levell -WTA- w warstwie o grubości co najmniej 10 mm. Wlać najpierw
ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg SP Level (Grundputz) -WTA-
i intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., aż do 
uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić 
odpowiednią ilość podawanej wody w zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego.

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina. Zaprawę nakłada się ręcznie lub za 
pomocą agregatu tynkarskiego w warstwie o grubości min. 10 mm.  Po stężeniu tynku należy nadać mu 
szorstkość grzebieniem do tynku lub pacą z nabitymi gwoździami. Przed przystąpieniem do kolejnych 
prac, po wykonaniu warstwy magazynującej sole należy  odczekać co najmniej 7 dni.  Zużycie na każde 
10 mm grubości: 9,5 kg/m2 SP Levell -WTA-

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanieść SP Top white WTA (kolor starej bieli) w warstwie o 
wymaganej grubości (co najmniej 20 mm w przypadku stwierdzenia niskiego stopnia zasolenia 
i co najmniej 15 mm w przypadku stwierdzenia średniego lub wysokiego stopnia zasolenia). 
Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać SP Top white WTA 
i intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła śrubowego przez ok. 3 min., 
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aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich 
ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego. 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego.
Tynk renowacyjny nanosi się w warstwie o grubości co najmniej 15 mm. Świeżo nałożoną zaprawę 
tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą łatą aluminiową, pozostawiając 
szorstką powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni, można ją ostrożnie wykończyć pacą pokrytą 
miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza się ostatecznie powierzchnię tą samą pacą. Jeżeli 
wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczającym stwardnieniu 
przeciera się powierzchnię tynku kratowym zdzierakiem, najwcześniej po 3 dniach można nakładać 
tynk drobnoziarnisty SP Top Q2.

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie
wolno ich mocować na materiały gipsowe i nie wolno pozostawiać ich w tynku. Usuwa się je,
gdy tynk stężeje a ślady zaciera się odpowiednią zaprawą tynkarską.

3.6 Szpachlowanie powierzchni tynku
Szpachlowanie wykonuje się, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej 
faktury. Wlać najpierw 6,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę i wsypać 25 kg SP Top Q2.
Intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/mieszadła (np. mieszarki przeciwbieżnej) przez ok.
3 minuty, aż do uzyskania właściwej jednorodnej konsystencji. Czas przydatności do stosowania po 
wymieszaniu: ok. 2 h - zależnie od temperatury.

Podłoże musi być wystarczająco mocne i czyste. Przed nakładaniem materiału SP Top Q2 należy je 
zmoczyć wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych. W momencie nakładania podłoże
powinno być matowo wilgotne. Po przygotowaniu podłoża, wymieszaną  zaprawę rozciąga się ręcznie
za pomocą łaty ząbkowanej lub pacy stalowej i wygładza.  Grubość pojedynczej warstwy tynku
może wynosić 2 - 5 mm. Po 30 - 60 minutach zaprawę SP Top Q2 można filcować. Pracować świeże
na świeże - unikając pozostawiania śladów łączenia. Zużycie: 1,5 kg/m2 na każdy mm grubości

3.7 Wykonanie powłoki malarskiej
Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną, otwartą dyfuzyjnie
farbę silikonową Color LA po wcześniejszym zagruntowaniu środkiem Primer Hydro HF.
Obydwa materiały są gotowe do użycia. Powłoka malarska nie powinna być wykonywana przy bezpo-
średnim nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, w przeciągu, podczas deszczu, na rozgrzanych podło-
żach. W razie potrzeby powierzchnie osłaniać plandekami.

Primer Hydro HF (preparat gruntujący)
Nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem lub metodą polewania za pomocą niskociśnieniowego
urządzenia natryskowego. Zużycie: ok. 0,2 l/m2 zależnie od chłonności podłoża.

Color LA (farba silikonowa)
Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego (airless) w dwóch cyklach 
roboczych. Zużycie: 0,3 - 0,4 l/m2 przy nakładaniu dwóch warstw

3.8. Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Zaleca się aby tynki renowacyjne wykonywać jako tynki kategorii 
III. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokości, Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 
mm na całej powierzchni ściany.

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie mogą być większe
niż 3 mm na 1 mb. Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych
dopuszczalnych odchyłek.

Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp., 
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecz-

nej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Preparat antysolny Salt IH jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu
krzemowego zawierających wodorotlenek potasu. Działa drażniąco na oczy i skórę. 

Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić okulary lub ochronę twarzy

Stosowane materiały mineralne należące do systemu tynków renowacyjnych zawierają cement, który 
w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. 

Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

4. Przepisy związane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie
próbek zapraw do murów

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości
powietrza w świeżej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości
 wysuszonej stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy
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PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardnia-
łej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę
i do tynkowania

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

SYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH Z WARSTWĄ MAGAZYNUJĄCĄ SOLE

A-09
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

ściana istniejąca

preparat chroniący przed siarczanami
SULFATEX LQ /SULFATEX FLÜSSIG/ ( art. 0663) /
SALT IH /SALZSPERRE/  (art. 0674)

Tynk magazynujący sole
SP Levell / GRUNDPUTZ/ (art. 0401)
co najmniej gr. 1 cm

obrzutka z zaprawy
SP Prep /VORSPRITZMöRTEL/ (art.0400)

tynk renowacyjny
SP Top white /
SANIERPUTZ altweiss/  (art.0402)

farba silikonowa
Color LA /SILICONHARZFARBE LA/(art.6400)
gruntowanie podłoża preparatem
Primer Hydro HF
/ HYDRO-TIEFENGRUND/ (art. 0725)
tynk wykończeniowy
SP Top Q2 /FEINPUTZ/ (art.0408)

Tynk wyrównawczy
SP Levell / GRUNDPUTZ/ (art. 0401)
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02IZOLACJA NOWEGO BUDOWNICTWA

Tradycyjne rozwiązania firmy Remmers opierają
się na stosowaniu różnych materiałów dobiera-
nych indywidualnie do obiektu, aby jak najlepiej
wykorzystać ich specyficzne właściwości. 
Rozwiązania systemowe, w całości odpowiadają
wszelkim napotkanym problemom projektowym
w nowym budownictwie.

Izolacja
NOWEGO BUDOWNICTWA

02



Izolacja
NOWEGO BUDOWNICTWA
02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA POWŁOK HYDROIZOLACYJNYCH

WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ POWŁOKI HYDROIZOLACYJNEJ 
Z ZASTOSOWANIEM WYROBU MB 2K ZGODNIE 
Z WYTYCZNYMI DO WYKONYWANIA HYDROIZOLACJI 
Z MAS KMB

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zewnętrznej powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem wyrobu MB 2K w technologii firmy Remmers.

2. Materiały
2.1. KIESOL 
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podciąganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym
w zbiornikach wody pitnej, kanałach, oczyszczalniach ścieków itp.

Dane techniczne:

Gęstość: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości)

Nasiąkliwość 
powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2 ·h0,5

Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Trwałość podczas 
składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata

2.2. WP DS (Dichtschlämme)
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna dla pary 
wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje
się wysoką odpornością mechaniczną. 

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: 60 minut 

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania

Nasiąkliwość kapilarna w24: < 0,1 kg/m²·h0,5

Współczynnik oporu dyfuzji pary 
wodnej µ: < 200

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

67



Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 
co najmniej 1 rok.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg

2.3. WP DS Levell (Dichtspachtel)
Wysokiej jakości, szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca. Przeznaczona do wodoszczelnej, szyb-
kiej naprawy wyłomów, zagłębień, ubytków na podłożach mineralnych podczas prac renowacyjnych. 
Do spoinowania i wyrównywania powierzchni muru. Do wykonywania faset uszczelniających.
 

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg proszku 

Ilość wody zarobowej: 14 do 15% wag.

Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Gęstość objętościowa świeżej za-
prawy: ok. 1,9 kg/l 

Wytrzymałość na 
ściskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa

Nasiąkliwość 
powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2 •h0,5

Współczynnik oporu 
dyfuzji pary wodnej µ: < 200

Trwałość podczas 
składowania: 

W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 
co najmniej 1 rok

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą.

Rodzaj opakowania: worki papierowe 25 kg

2.4. MB 2K
Elastyczna dwuskładnikowa drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca, mostkująca rysy, spełniająca
wymagania stawiane wyrobom hydroizolacyjnym typu KMB (grubowarstwowe powłoki polimerowo-
bitumiczne).

Dane techniczne:

Podstawowe składniki: spoiwo polimerowe, cement, specjalne wypełniacze, dodatki 

Gęstość gotowej mieszanki: ok. 1,1 kg/dm³

Konsystencja: pasta

Wodoszczelność wg DIN 18195-6: spełnia wymagania

Czas schnięcia (5°C/ 70 % wilgotno-
ści względnej): 

ok. 18 godz. (Zależnie od warunków atmosferycznych 
i grubości świeżej warstwy czas schnięcia może się skrócić
lub wydłużyć.)

Mostkowanie rys: 2 mm (grubość warstwy 3 mm)

Zachowanie przy działaniu nacisku: stała grubość suchej warstwy

Badanie przy obciążeniu naciskiem 
> 0,9 MN/m²: grubość pod naciskiem > 75 % grubości pierwotnej 

Grubość warstwy: 1,1 mm świeżej warstwy = ok. 1 mm warstwy wyschniętej, 
co odpowiada zużyciu 1,25 kg/m²

Proporcje mieszania: 1,36 cz. wag. proszku + 1 cz. wag. płynu zarobowego

Konsystencja: odpowiednia do szlamowania, nakładania pędzlem, 
natryskiwania i szpachlowania

Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: 30 - 60 minut

Temperatura powietrza i obiektu 
podczas nakładania: +5°C do +30°C

Właściwości użytkowe wg EN 14891: 2012 + AC: 2012

Początkowa wytrzymałość 
na odrywanie: ≥ 0,5 N/mm²

Wytrzymałość na odrywanie 
po kontakcie z wodą: ≥ 0,5 N/mm²

Wytrzymałość na odrywanie 
po starzeniu cieplnym: ≥ 0,5 N/mm²

Wytrzymałość na odrywanie po 
zmiennych obciążeniach zamraża-
nie/rozmrażanie: 

≥ 0,5 N/mm²

Wytrzymałość na odrywanie po 
kontakcie z wodą wapienną: ≥ 0,5 N/mm²

Wodoszczelność: brak penetracji

Mostkowanie rys w warunkach 
normalnych: ≥ 0,75 mm

Mostkowanie rys w niskich 
temperaturach: ≥ 0,75 mm przy -5°C

Sposób nakładania: 
pędzel murarski, pędzel zwykły, kielnia, paca stalowa gładka, 
szpachla, paca z dystansami zapewniająca uzyskanie warstwy 
o grubości 2 mm, kielnia strzałkowa, urządzenie natryskowe

Ilość nakładanych warstw szlamu 
uszczelniającego: co najmniej dwie

Czyszczenie narzędzi: jeżeli materiał nie jest jeszcze zaschnięty narzędzia można 
czyścić wodą

Rodzaj opakowania:
5 kg pojemniki typu kombi, składnik proszkowy i polimerowy
zapakowane są we właściwej proporcji (worki z proszkiem 
oraz składnik płynny znajdują się w plastikowym wiadrze)

Trwałość podczas składowania:
w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach przechowywanych 
w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz 
chronionym przed silnym nagrzaniem co najmniej 9 miesięcy

2.5. FUGENBAND
Taśma do uszczelniania dylatacji wykonana z syntetycznego kauczuku (NBR ~ Nitril Butadien Rubber)
z wtopionymi z boków pasmami tkaniny poliestrowej odpornej na alkalia.
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Dane techniczne:

Grubość:  1,2 mm

Szerokość: 200 / 300 mm

Kolor: niebieski

Wydłużenie przy zerwaniu: podłużnie: > 34 %
poprzecznie: > 138 %

Odporność na niskie temperatury: < -30°C

Odporność chemiczna

roztwory soli: odporna
rozcieńczone kwasy: odporna
rozcieńczone zasady: odporna
promieniowanie ultrafioletowe: odporna
olej napędowy: słabo odporna
benzyna: słabo odporna
związki aromatyczne: nie odporna

Zakres temperatur podczas stoso-
wania:  -30/+90°C

Rodzaj opakowania: Rolka 30 m w kartonie

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych kartonach, przy składowaniu w chłodnym
i suchym miejscu praktycznie nieograniczona

2.6. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.

3.1. Przygotowanie podłoża
Odpowiednie podłoża to wszystkie mineralne podłoża, takie jak bloczki wapienno-piaskowe, cegła,
bloczki betonowe, beton, beton komórkowy i jastrych cementowy. Dobrą przyczepność uzyskuje 
się także na następujących podłożach: stare bitumy, metal (np. stal nierdzewna i aluminium), 
na  lakierowanym drewnie i ramach okiennych z tworzywa sztucznego (w razie potrzeby należy 
wykonać próbę). Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków 
antyadhezyjnych do szalunków. Dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.
Mokre podłoża należy dodatkowo, wstępnie pokryć warstwą szlamu uszczelniającego 
WP DS. Wymaga się aby podłoże było wyspoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające wypełnienia 
spoin i resztki zapraw należy usunąć. Naroża i krawędzie, szczególnie na płytach fundamentowych
i wspornikowych, należy załamać względnie sfazować. Zagłębienia > 5 mm, otwarte spoiny pionowe
i wsporne lub ubytki, wypełnić odpowiednią zaprawą, np. Remmers WP DS Levell lub MB 2K
z mieszanką piasków kwarcowych o uziarnieniu 0,2-2,0 mm, (proporcja mieszania 3:1). 
Podłoża mineralne należy zagruntować preparatem Kiesol (rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1). 
Preparat gruntujący powinien dobrze wniknąć w podłoże a powierzchnia powinna być powietrznie 
sucha, zanim zostanie nałożona pierwsza warstwa powłoki. Pomiędzy warstwami lub na powierzchni 
powłoki uszczelniającej nie należy natryskiwać preparatu Kiesol! Na powierzchniach porowatych, 
jamistych, w szczególności na betonie lub bloczkach o profilowanej powierzchni, po zagruntowaniu 
należy wykonać szpachlówkę drapaną i wyrównać powierzchnię materiałem MB 2K w celu uniknięcia 
pęcherzy. Na bardzo porowatych podłożach (np. bloczkach z betonu lub betonu lekkiego) za pomocą 
tej szpachlówki drapanej uzyskuje się zamkniętą powierzchnię.

3.2 Faseta uszczelniająca
Fasety uszczelniające z zaprawy wodoszczelnej należy wykonać na stabilnych połączeniach między
powierzchniami poziomymi i pionowymi oraz w pionowych narożnikach wewnętrznych, na całym
obszarze przewidzianym do wykonania izolacji przeciwwodnej. 
Dokładnie oczyścić strefę fasety, w pasie o szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. Wymieszać
preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową
używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat Kiesol 
zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego 
WP DS. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg WP DS i wymieszać 
mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu 
dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy 
dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać 
szlam WP DS na przygotowaną powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla.

Przygotować zaprawę WP DS Levell - wlać najpierw 3,5 litra wody do czystego pojemnika 
i wsypać 25 kg WP DS Levell a następnie intensywnie wymieszać mieszarką przez ok. 3 
minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko 
zamieszać aż osiągnie się odpowiednią konsystencję. Czas przydatności do stosowania po 
wymieszaniu: 30-45 minut. Po zagruntowaniu podłoża tak jak opisano wyżej, gdy szlam uszczelnia-
jący jest jeszcze świeży (po ok. 15 minutach) ułożyć fasetę z materiału WP DS Levell. Ułożyć zaprawę, 
rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania faset lub używając krótkiego odcinka rury PCV 
o średnicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciągania zagęszczać zaprawę. Promień fasety 
uszczelniającej powinien wynosić 5 cm. 

Zużycie:

Kiesol 0,02 kg/mb

WP DS 0,20 kg/mb  

WP DS Levell 1,70 kg/mb
 
3.3 Zabezpieczenie cokołu
W przypadku stosowania wyrobu MB 2K zabezpieczenie cokołu wykonuje się w ramach wykonywania 
tej powłoki. Powłoka MB 2K musi być wyprowadzona na wymaganą wysokość powyżej poziomu terenu.

3.4 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w ścianach
Uszczelnić szczeliny dylatacyjne i ruchome złącza w strefie wykonywania izolacji przeciwwodnej taśmą
Fugenband. Taśmę dylatacyjną należy uciąć na odpowiednią długość. Na suche, oczyszczone
i wyrównane podłoże, wzdłuż szczeliny nanieść preparat Kiesol (1:1 z wodą) i szlam uszczelniający
WP DS (ewentualnie materiał MB 2K), w pasie o szerokości równej szerokości taśmy dylatacyjnej (łącz-
nie z tkaniną). Tkaninę odpowiednio przyciętej taśmy dylatacyjnej należy wtopić w szlam uszczel-
niający. Wykonywana później powłoka uszczelniająca musi pokrywać tkaninę taśmy dylatacyjnej.
 

Zużycie:

Fugenband 1,10 mb/mb

Kiesol 0,05 kg/mb K

WP DS (ew. MB 2K) 1,00 kg/mb 

3.5 Izolacja przeciwwodna z użyciem wyrobu MB 2K
Porowate podłoża należy zagruntować preparatem Remmers Kiesol wymieszanym 1:1 z wodą. Gdy 
środek gruntujący jest dokładnie wchłonięty przez podłoże można nakładać pierwszą warstwę
powłoki. W pewnych przypadkach zamiast gruntowania preparatem Remmers Kiesol można 
ograniczyć się do wstępnego zwilżenia podłoża wodą. Pierwszą warstwę MB 2K nakłada się pędzlem 
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lub metodą szpachlowania. Materiał Remmers MB 2K nakłada zasadniczo w co najmniej dwóch 
warstwach. Drugą warstwę hydroizolacji nakłada się wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze 
odporności na uszkodzenie. Należy przestrzegać minimalnego zużycia materiału dla poszczególnych 
przypadków obciążenia wodą, kontrolować w stanie świeżym a dla przypadków obciążenia 
spiętrzającą się wodą przesiąkającą oraz wodą napierającą odpowiednio dokumentować.
Drugą warstwę o wymaganej grubości nakładać przez szpachlowanie lub natryskowo. Jeżeli wymagane
jest wtopienie tkaniny wzmacniającej, należy na całej powierzchni wtopić w pierwszą warstwę
tkaninę zbrojącą odporną na alkalia o oczkach 2-3 mm. Wymagana grubość i zużycie w zależności 
od przewidywanego obciążenia wodą, przy stosowaniu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi mas KMB:

Grupa obciążeń Grubość warstwy 
(mm)

Ilość nakładanego 
materiału (kg/m2 )

wilgoć gruntowa, nie spiętrzona woda 
przesiąkająca

> 3 > 3,75

spiętrzona woda przesiąkająca, woda 
napierająca od zewnątrz

> 4 > 5

szpachlówka drapana - > 1,5

klej do przyklejania płyt termoizolacyjnych - > 1,5

3.6. Ochrona na czas zasypywania wykopu
Hydroizolacja MB 2K wymaga ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania
wykopów i zagęszczania gruntu w wykopie. Jako minimalną ochronę na czas zasypywania wykopów
można ułożyć dwie warstwy folii budowlanej polietylenowej o grubości co najmniej 0,2 mm.
Do zasypania wykopu należy używać gruntu niespoistego (np. piasek, pospółka) i niezawierającego
grubych frakcji ani elementów o ostrych krawędziach. W przypadku gdy wymagane jest ułożenie
izolacji termicznej na ścianach fundamentowych, należy stosować dopuszczone do tego zakresu 
zastosowań płyty termoizolacyjne np. z ekstrudowanego polistyrenu. Płyty te należy przykleić 
całą powierzchnią do hydroizolacji, po całkowitym wyschnięciu powłoki hydroizolacyjnej, używając 
jako kleju masy MB 2K (ok. 1,5 kg/m2 ). Przed naniesieniem warstwy ochrony na czas zasypywania 
wykopu oraz zasypaniem należy koniecznie sprawdzić czy materiał MB 2K całkowicie stwardniał. 
Nasycone bitumami papy tekturowe, faliste płyty cementowo-włóknowe i wytłaczane folie/płyty nie 
powinny być stosowane jako ochrona na czas zasypywania ze względu na obciążenia punktowe i liniowe. 

3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Preparat Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu krzemowego 
zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco 
na oczy i skórę. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić okulary lub ochronę twarzy

Drobnoziarniste zaprawy uszczelniające WP DS oraz MB 2K zawierają cement, który w połączeniu 
z wodą reaguje alkalicznie. Preparaty zostały zaklasyfikowane jako drażniące. Działają drażniąco
na oczy i skórę. Dlatego należy:

• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

Zaprawa wodoszczelna WP DS Levell zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie
oraz wapno. Dlatego należy:

• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

4. Przepisy związane

PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do 
izolacji wodochronnej - Definicje i wymagania

EN 14891: 2012 + AC: 2012 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod 
płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody
badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 998-1: 2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji
 świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości
powietrza w świeżej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stward-
niałej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę
i do tynkowania

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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Izolacja
NOWEGO BUDOWNICTWA
02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA POWŁOK HYDROIZOLACYJNYCH

WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ POWŁOKI HYDROIZOLACYJNEJ 
Z ZASTOSOWANIEM MASY BITUMICZNO-POLIMEROWEJ
PBD 1K (PROFI-BAUDICHT 1K)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania zewnętrznej 
powłoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowej PBD 1K w technologii
firmy Remmers.

2. Materiały
2.1. KIESOL 
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli. 
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci 
podciąganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym
w zbiornikach wody pitnej, kanałach, oczyszczalniach ścieków itp. 

Dane techniczne:

Gęstość: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości)

Nasiąkliwość 
powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2 ·h0,5

Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Trwałość podczas 
składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata.

2.2. WP DS (Dichtschlämme)
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna dla pary
wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje się
wysoką odpornością mechaniczną. 

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: 60 minut 

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania

Nasiąkliwość kapilarna w24: < 0,1 kg/m²·h0,5

Współczynnik oporu dyfuzji pary 
wodnej µ: < 200

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa
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Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 
co najmniej 1 rok

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg

2.3. WP M (Sperrmörtel)
Zaprawa uszczelniająca typu PCC
Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierająca spoiwa 
hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm

Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wpływ na korozję stali 
zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji

Szczelność w stosunku do wody 
pod ciśnieniem dla warstwy 
1 cm: 

~ 1,5 bar (0,15 MPa)

Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2 

Współczynnik oporu dyfuzji pary 
wodnej µ: < 100

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 
co najmniej 1 rok

2.4. PBD 1K (Profi-Baudicht 1K)
Przekrywająca rysy, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana. Modyfikowana tworzywami sztucz-
nymi powłoka grubowarstwowa, nie zawierająca styropianu, z wypełniaczem gumowym.

Dane techniczne:

Rodzaj produktu: emulsja bitumiczno-polimerowa ze specjalnymi wypełnia-
czami

Gęstość gotowej mieszanki: 1,0 kg/l

Konsystencja: pasta, tiksotropowa

Grubość suchej warstwy: ok. 80%

Wodoszczelność przy ciśnieniu 7 
bar spełnia wymagania

Badanie przy ciśnieniu szczelino-
wym: spełnia wymagania

Odporność na wysokie temperatu-
ry: + 120°C

Zachowanie się przy działaniu naci-
sku: > 80 % grubości suchej warstwy

Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia należy przed pracą i podczas stosowania materiału 
PBD 1K regularnie czyścić wodą. Stwardniały materiał usuwa 
się rozpuszczalnikiem do produktów bitumicznych

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy 30 kg i 10 kg

Trwałość podczas składowania: 
W oryginalnych, zamkniętych pojemnikach przechowywanych
w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz chro-
nionym przed wilgocią i silnym nagrzaniem co najmniej 1 rok

2.5. FUGENBAND
Taśma do uszczelniania dylatacji wykonana z syntetycznego kauczuku (NBR ~ Nitril Butadien Rubber) 
z wtopionymi z boków pasmami tkaniny poliestrowej odpornej na alkalia.

Dane techniczne:

Grubość:  1,2 mm

Szerokość: 200 / 300 mm

Kolor: niebieski

Wydłużenie przy zerwaniu: podłużnie: > 34 %
poprzecznie: > 138 %

Odporność na niskie temperatury: < -30°C

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 
dla pary wodnej µ: 8000

Odporność chemiczna

roztwory soli: odporna
rozcieńczone kwasy: odporna
rozcieńczone zasady: odporna
promieniowanie ultrafioletowe: odporna
olej napędowy: słabo odporna
benzyna: słabo odporna
związki aromatyczne: nie odporna

Zakres temperatur podczas stoso-
wania:  -30/+90°C

Rodzaj opakowania: Rolka 30 m w kartonie

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych kartonach, przy składowaniu w chłodnym
i suchym miejscu praktycznie nieograniczona.

3. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.
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3.1. Przygotowanie podłoża
System hydroizolacji z zastosowaniem masy PBD 1K może być wykonywany na wszystkich 
mineralnych materiałach ściennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych częściach
budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach
z ceramiki poryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betonie komórkowym. Podłoże musi być 
czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków.
Podłoże powinno być powietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych
powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było wyspoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające
wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej 
naprawić materiałem dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku bardzo nierównych,
mocnych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie
tynkiem cementowym – wykonanie tzw. „rapówki”. Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, 
szczególnie na płytach lub ławach fundamentowych powinny być sfazowane. W narożnikach
wewnętrznych należy wykonać fasety uszczelniające.

3.2 Faseta uszczelniająca
Styk płyty lub ławy fundamentowej i ściany fundamentowej należy zabezpieczyć przez wykonanie
fasety uszczelniającej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniające należy wykonać także
w pozostałych narożnikach wewnętrznych (także pionowych). Dokładnie oczyścić strefę fasety,
w pasie o szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji
1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa
sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy
nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego WP DS. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra
wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg WP DS i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty
doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, 
aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych
ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam WP DS na całą powierzchnię
techniką szlamowania używając miękkiego pędzla. Przygotować zaprawę WP M w konsystencji
gęstoplastycznej lub wilgotnej. Przez dodanie około 10% wody do suchej zaprawy (ok. 3 l wody
na 30 kg) uzyskuje się konsystencję gęstoplastyczną. Aby otrzymać zaprawę o konsystencji
wilgotnej należy użyć mniejszej ilości wody. Do mieszania używać mieszarki do zapraw. Ułożyć
zaprawę, rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania faset lub używając krótkiego
odcinka rury PCV o średnicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciągania zagęszczać
zaprawę. Promień fasety uszczelniającej powinien wynosić 3-5 cm. 

Zużycie:

Kiesol 0,02 kg/mb

WP DS 0,20 kg/mb  

WP M 3,00 kg/mb 

3.3 Zabezpieczenie cokołu
Uszczelnić cokół w celu ochrony przed wodą rozbryzgową na wysokość 30 cm powyżej poziomu
terenu, do poziomu 20 cm poniżej górnej krawędzi wykonywanej później bitumicznej powłoki 
hydroizolacyjnej. Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone 
podłoże metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach 
gdy preparat Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczel-
niającego WP DS. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg WP DS 
i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut 
czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. 
Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu 
nakładać szlam WP DS na całą powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla.

Zużycie:

Kiesol 0,10 kg/m2

WP DS 1,50 kg/m2 

Zużycie dodatkowo w przypadku późniejszego tynkowania:

WP DS 1,50 kg/m2 + obrzutka

3.4 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w ścianach
Uszczelnić szczeliny dylatacyjne w ścianach taśmą Fugenband. Taśmę dylatacyjną należy 
uciąć na odpowiednią długość. Na suche, oczyszczone i wyrównane podłoże, wzdłuż szczeliny
nanieść preparat Kiesol (1:1 z wodą) i szlam uszczelniający WP DS, w pasie o szerokości równej
szerokości taśmy dylatacyjnej (łącznie z tkaniną). Tkaninę odpowiednio przyciętej taśmy 
dylatacyjnej należy wtopić w szlam uszczelniający. Konieczne jest dodatkowe mocowanie tkaniny
dylatacyjnej na górnym końcu aby zapobiec osuwaniu się. Wykonywana później powłoka
uszczelniająca musi pokrywać tkaninę taśmy dylatacyjnej.

Zużycie:

Fugenband 1,10 mb/mb

Kiesol 0,05 kg/mb  

WP DS 1,00 kg/mb 

3.5 Gruntowanie pod bitumiczno-polimerową powłokę hydroizolacyjną
Sposób gruntowania zależy od przewidywanego obciążenia wodą oraz od rodzaju materiału 
ściennego stanowiącego podłoże. 

3.5.1. Gruntowanie w przypadku wilgoci gruntowej i nie spiętrzonej wody przesiąkającej
Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą
natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego.

Zużycie:

Kiesol 0,10 kg/m2

3.5.2. Gruntowanie w przypadku wody pod ciśnieniem
W przypadku przewidywanego obciążenia woda pod ciśnieniem wykonuje się uszczelnienie
powierzchni od poziomu 10 cm poniżej górnej krawędzi płyty fundamentowej (lub ławy funda-
mentowej) do 30 cm powyżej poziomu terenu. Jeżeli pod płytą (lub ławą) fundamentową obecna
jest uszczelniona warstwa podkładowa, stronę czołową pokrywa się w całości szlamem.
Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą 
natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat 
Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego
WP DS. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg WP DS 
i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut
czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. 
Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu 
nakładać szlam WP DS na całą powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla.
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Zużycie:

Kiesol 0,10 kg/m2

WP DS 1,50 kg/m2

Beton komórkowy należy wstępnie zmoczyć i zagruntować nie rozcieńczonym preparatem Kiesol,
poza tym obowiązują zasady jak dla muru. Na murze z poryzowanej cegły jako gruntowanie wykonuje
się szpachlowanie (szpachlówka drapana) masą bitumiczno-polimerową. Wymagane zużycia zwiększa-
ją się wtedy o 1,0 kg/m2 . Piwnice z elementów prefabrykowanych o słabo nasiąkliwych powierzchniach
gruntowane są preparatem Kiesol (rozcieńczonym 1:1 wodą), na powierzchniach z dużą ilością
jam skurczowych i mocno nasiąkliwych należy wykonać cykl krzemionkowania.

3.6 Powłoka hydroizolacyjna z materiału PBD 1K
Materiał PBD 1K jest dostarczany w stanie gotowym do użycia i nie wymaga dodatkowego 
mieszania. Masa PBD 1K nakładana jest metodą szpachlowania w dwóch warstwach na zagruntowane
podłoże, po wyschnięciu warstwy gruntującej. Drugą warstwę hydroizolacji PBD 1K układa się wtedy, 
gdy pierwsza warstwa nabierze odporności na uszkodzenie. Zaleca się nakładać pierwszą warstwę 
pacą stalową ząbkowaną z ząbkami trójkątnymi o wysokości 4 mm. Druga warstwę nakładać pacą 
stalową gładką. Należy przestrzegać podanego minimalnego zużycia dla poszczególnych przypadków 
obciążenia woda. W strefie fasety uszczelniającej, w celu zapewnienia wyschnięcia, należy nakładać 
materiał jedynie w zalecanej grubości warstwy.  Powłokę hydroizolacyjną układa się od poziomu 
terenu do wysokości 10 cm poniżej górnej krawędzi płyty fundamentowej względnie doprowadza do 
uszczelnienia ułożonego na podkładzie betonowym. W przypadku warstwy hydroizolacyjnej z masy 
bitumiczno-polimerowej należy koniecznie sprawdzić grubość świeżej warstwy i zgodność tej grubości 
z dokumentacją.  W razie braku innych ustaleń wymaga się aby grubość świeżej warstwy hydroizolacji 
wynosiła co najmniej 4 mm w przypadku obciążenia wilgocią gruntową i wodą nie spiętrzająca się
i co najmniej 5,5 mm w przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem. Badania należy wykonać w ilości 
co najmniej 20 na każde 100 m2 wykonanej hydroizolacji. W przypadku obciążenia wodą pod 
ciśnieniem wyniki pomiarów należy zaprotokołować i dołączyć do dokumentów wymaganych przy
odbiorze robót.

Zużycie:

PBD 1K Wilgoć gruntowa i woda nie spiętrzająca się: min. 4 kg/m2 
Woda spiętrzająca się i woda pod ciśnieniem: min. 5,5 kg/m2

3.7. Ochrona na czas zasypywania wykopu
Hydroizolacja PBD 1K wymaga ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania 
wykopów i zagęszczania gruntu w wykopie. Jako minimalną ochronę na czas zasypywania wykopów
można ułożyć dwie warstwy folii budowlanej polietylenowej o grubości co najmniej 0,2 mm. 
Do zasypania wykopu należy używać gruntu niespoistego i nie zawierającego grubych frakcji ani
elementów o ostrych krawędziach (np. piasek, pospółka). W przypadku gdy wymagane jest ułożenie
izolacji termicznej na ścianach fundamentowych, należy stosować dopuszczone do tego zakresu
zastosowań płyty termoizolacyjne np. z ekstrudowanego polistyrenu. Płyty te należy przykleić całą 
powierzchnią do hydroizolacji, po całkowitym wyschnięciu powłoki hydroizolacyjnej, używając jako 
kleju masy PBD 1K (ok. 2,0 kg/m2 ). Przed naniesieniem warstwy ochrony na czas zasypywania wykopu 
oraz zasypaniem należy koniecznie sprawdzić czy materiał PBD 1K całkowicie stwardniał. Nasycone 
bitumami papy tekturowe, faliste płyty cementowo-włóknowe i wytłaczane folie/płyty nie powinny 
być stosowane jako ochrona na czas zasypywania ze względu na obciążenia punktowe i liniowe. 

3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Preparat Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu krzemowego
zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco
na oczy i skórę. 

Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić okulary lub ochronę twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca WP DS zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje
alkalicznie. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę.
Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

Zaprawa wodoszczelna WP M zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz 
wapno. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

Masa bitumiczno-polimerowa PBD 1K nie jest klasyfikowana jako produkt niebezpieczny. Przy jej 
stosowaniu należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności.

4. Przepisy związane

PN-EN 998-1: 2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji
 świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości
powietrza w świeżej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stward-
niałej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę
i do tynkowania

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

HYDROIZOLACJA W NOWYM BUDOWNICTWIE
IZOLACJA POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ I ŚCIANĄ MUROWANĄ.
HYDROIZOLACJA PRZECIW WILGOCI GRUNTOWEJ, WODZIE SPIĘTRZAJĄCEJ
SIĘ I WODZIE POD CIŚNIENIEM Z UŻYCIEM PBD /PROFI-BAUDICHT/ lub MB 2K

A-10
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

poziom terenu

podkład betonowy

gruntowanie KIESOL (art. 1810) 1:1 z wodą
+szlam uszczelniający WP DS / DICHTSCHLÄMME/

hydroizolacja PBD /PROFI BAUDICHT/  (0870, 0886)

warstwa rozdzielająca 2x folia PE

ściana murowana

gruntowanie KIESOL (art. 1810) 1:1 z wodą;
+WP DS /DICHTSCHLÄMME/  (art. 0405),

hydroizolacja bitumiczna
PBD 1K/2K /PROFI-BAUDICHT/   (0870, 0886),
lub hybryda MB 2K ( art. 3014)

izolacja termiczna polistyren ekstrudowany
klejony na  PBD 1K/2K /PROFI-BAUDICHT/ (0870, 0886)
lub hybryda MB 2K ( art. 3014)

2x folia PE lub
mata ochronna DS Protect / DS SYSTEMSCHUTZ/
wraz z mocowaniem (art.0823, 0818, 0819)

strefa cokołu 50cm- warstwa dodatkowa
WP DS /DICHTSCHLÄMME/ (art. 0405)

faseta
PBD
(art.0870)

faseta R= 5cm
WP DS Levell /DICHTSPACHTEL/ (art.0426)

gruntowanie KIESOL (art. 1810)1:1 z wodą
+szlam uszczelniający - 2 warstwy
WP DS /DICHTSCHLÄMME/(art. 0405)

izolacja termiczna z warstwami rozdzielającymi PE

jastrych cementowy
wykończenie  posadzki wg projektu

płyta żelbetowa

warstwa rozdzielająca 2x folia PE

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

HYDROIZOLACJA W NOWYM BUDOWNICTWIE
IZOLACJA POD PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ I POD POSADZKĄ.
ŻELBETOWA ŚCIANA I PŁYTA FUNDAMENTOWA Z ODSADZKĄ
GRUBOPOWŁOKOWA IZOLACJA PRZECIW WILGOCI  GRUNTOWEJ, WODZIE
SPIĘTRZAJĄCEJ SIĘ I WODZIE POD CIŚNIENIEM Z UŻYCIEM PBD
/PROFI-BAUDICHT/ lub MB 2K A-11

10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

poziom terenu

podkład betonowy

gruntowanie KIESOL (art.1810)1:1z wodą;
+szlam uszczelniający WP DS / DICHTSCHLÄMME/ (art. 0405)

hydroizolacja bitumiczna PBD 1K/2K/ PROFI-BAUDICHT/
zbrojona siatką ARMIERUNGSGEWEBE 2,5/100 (art. 4176)

warstwa rozdzielająca 2x folia PE
jastrych ochronny min. 5 cm
płyta żelbetowa beton wodoszczelny

ściana murowana

gruntowanie KIESOL (art.1810) 1:1 z wodą;
+ WP DS//DICHTSCHLÄMME/ (art.0405);

hydroizolacja bitumiczna
PBD 1K/2K /PROFI-BAUDICHT/  (art.0870, 0886) ,
lub hybryda MB 2K ( art. 3014)

izolacja termiczna polistyren ekstrudowany

2x folia PE lub
mata ochronna WP DS /DS SYSTEMSCHUTZ/ (art. 0823)
wraz z mocowaniem

strefa cokołu 50cm- dodatkowa warstwa
WP DS /DICHTSCHLÄMME/ (art.0405)

faseta
PBD 1K (art.0870)
PROFI-BADICHT

faseta R= 5cm
WP DS Levell /DICHTSPACHTEL/
(art.0426)

taśma bentonitowa
EB Tape 20 ( art. 4591)

gruntowanie KIESOL (art.1810)1:1 z wodą;
+ WP DS /DICHTSCHLÄMME/ (art.0405)

powłoka paroszczelna PBD 1K / PROFI-BAUDICHT/
(art.0870)

izolacja termiczna z warstwami rozdzielającymi PE
jastrych cementowy
wykończenie  posadzki wg projektu

8382



Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

HYDROIZOLACJA W NOWYM BUDOWNICTWIE
IZOLACJA NA PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ I NA ŚCIANIE MUROWANEJ
HYDROIZOLACJA  Z UŻYCIEM PBD /PROFI-BAUDICHT/ lub MB 2K
PRZECIW WODZIE SPIĘTRZAJĄCEJ SIĘ, WODZIE POD CIŚNIENIEM.

A-13
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

poziom terenu

ściana murowana
gruntowanie KIESOL (art.1810) 1:1 z wodą
+ WP DS / DICHTSCHÄMME/ (art.0405)

hydroizolacja bitumiczna
PBD1K/2K /PROFI-BAUDICHT/(art. 0870, 0886)
lub hybrydowa MB 2K

izolacja termiczna polistyren ekstrudowany
2x folia PE lub
mata ochronna DS Protect /DS SYSTEMSCHUTZ/(art. 0823)
wraz z mocowaniem (art.0823,0818.0819)

strefa cokołu 50cm- warstwa dodatkowa
WP DS / DICHTSCHÄMME/ (art.0405)

faseta R= 5cm
gruntowanie:
KIESOL (art.1810)1:1 z wodą
WP DS /DICHTSCHLÄMME/ (art.0405))
faseta:
WP DS Levell / DICHTSPACHTEL/  (art.0426)

izolacja pozioma
gruntowanie KIESOL (art.1810)1:1 z wodą
+szlam uszczelniający - 2 warstwy
 WP DS/DICHTSCHLÄMME/(art.0405)

materiał hydroizolacyjny stosowany
jako klej do płyt termoizolacyjnych
PBD1K/2K /PROFI-BAUDICHT  (art. 0870, 0886)
lub hybrydowa MB 2K

ściana murowana
gruntowanie KIESOL (art.1810) 1:1 z wodą
+ WP DS/ DICHTSCHÄMME/ (art.0405)

izolacja termiczna
system tynku cienkowarstwowego

klej do płyt termoizolacyjnych

płyta z betonu wodoszczelnego

gruntowanie KIESOL (art. 1810)1:1z wodą
+szlam uszczelniający  WP DS /DICHTSCHLÄMME / (art.0405)

hydroizolacja PBD1K/2K //PROFI-BAUDICHT / (art. 0870, 0886)

jastrych ochronny min. 5cm
warstwa rozdzielająca 2x folia PE

podkład betonowy

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

HYDROIZOLACJA W NOWYM BUDOWNICTWIE
IZOLACJA ŚCIANY MUROWANEJ I ŻELBETOWEJ PŁYCIE
FUNDAMENTOWEJ BEZ ODSADZKI.
HYDROIZOLACJA  Z UŻYCIEM PBD /PROFI-BAUDICHT/ lub MB 2K
PRZECIW WODZIE SPIĘTRZAJĄCEJ SIĘ, WODZIE POD CIŚNIENIEM. A-12

10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

poziom terenu

podkład betonowy
warstwa rozdzielająca 2x folia PE
płyta fundamentowa żelbetowa, beton wodoszczelny

gruntowanie KIESOL( art.1810) 1:1 z wodą
+szlam uszczelniający WP DSX/DICHTSCHLÄMME/ (art. 0405)

powłoka paroszczelna MB 2K  (art.3014)
zużycie 2,5 kg/m²

izolacja termiczna

jastrych cementowy
wykończenie  posadzki wg projektu

warstwa rozdzielająca - folia PE  2x

gruntowanie KIESOL (1810) 1:1 z wodą
+szlam uszczelniający - 2 warstwy
 WP DS / DICHTSCHLÄMME / (art. 0405)

ściana murowana

hydroizolacja MB 2K (art. 3014)
lub PBD 1K/2K/ PROFI-BAUDICHT/
(art. 0870, 0886)

izolacja termiczna polistyren ekstrudowany
mata ochronna WP DS/DS SYSTEMSCHUTZ/
2x folia PE lub

strefa cokołu 50cm -  dodatkowa warstwa
WP DS/ DICHTSCHLÄMME/ (art. 0405)
gruntowanie KIESOL (art.1810)1:1z wodą
+szlam uszczelniający WP DS/ DICHTSCHLÄMME/  (art. 0405)

warstwa rozdzielająca - folia PE  2x
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03IZOLACJA BASENY BALKONY TARASY

Baseny, balkony i tarasy elementy budowli 
będące najbardziej wyeksponowanymi, 
narażonym bezpośrednio na działanie 
czynników atmosferycznych. Ich konstrukcja 
powinna być odporna na podstawowe
grupy obciążeń: klimatyczne i mechaniczne.

Izolacja
BASENY BALKONY TARASY

03



Izolacja
BASENY BALKONY TARASY
03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA POWŁOK HYDROIZOLACYJNYCH

WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ Z ZASTOSOWANIEM 
ELASTYCZNEJ ZAPRAWY CEMENTOWO-POLIMEROWEJ 
MB 2K

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwodnej z zastosowaniem elastycznej zaprawy cementowo-polimerowej (elastycznego szlamu 
uszczelniającego) Remmers MB 2K w technologii firmy Remmers.

2. Materiały
2.1. KIESOL 
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli, między
innymi do gruntowania pod powłoki hydroizolacyjne. Stosowany w nowym budownictwie a także do
prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie,
do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w zbiornikach wody pitnej,
kanałach, oczyszczalniach ścieków itp.

Dane techniczne:

Gęstość: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości)

Nasiąkliwość 
powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2 ·h0,5

Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Trwałość podczas 
składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata

2.2. WP DS (Dichtschlämme)
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna dla pary 
wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje się wysoką
odpornością mechaniczną.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: 60 minut 

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania

Nasiąkliwość kapilarna w24: < 0,1 kg/m²·h0,5

Współczynnik oporu dyfuzji pary 
wodnej µ: < 200

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa
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Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 
co najmniej 1 rok.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg

2.3. WP DS Level (Dichtspachtel)
Wysokiej jakości, szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca. Przeznaczona do wodoszczelnej, szybkiej
naprawy wyłomów, zagłębień, ubytków na podłożach mineralnych podczas prac renowacyjnych.
Do spoinowania i wyrównywania powierzchni muru. Do wykonywania faset uszczelniających.
 

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg proszku 

Ilość wody zarobowej: 14 do 15% wag.

Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Gęstość objętościowa świeżej za-
prawy: ok. 1,9 kg/l 

Wytrzymałość na 
ściskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa

Nasiąkliwość 
powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2 •h0,5

Współczynnik oporu 
dyfuzji pary wodnej µ: < 200

Trwałość podczas 
składowania: 

zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 
co najmniej 1 rok

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: worki papierowe 25 kg

2.4. MB 2K
Elastyczny dwuskładnikowy szlam uszczelniający, mostkujący rysy. 

Dane techniczne:

Podstawowe składniki: spoiwo polimerowe, cement, specjalne wypełniacze, dodatki 

Gęstość gotowej mieszanki: ok. 1,1 kg/dm³

Konsystencja: pasta

Wodoszczelność wg DIN 18195-6: spełnia wymagania

Czas schnięcia (5°C/ 70 % wilgotno-
ści względnej): 

ok. 18 godz. (Zależnie od warunków atmosferycznych 
i grubości świeżej warstwy czas schnięcia może się skrócić
lub wydłużyć.)

Mostkowanie rys:  2 mm (grubość warstwy 3 mm)

Zachowanie przy działaniu nacisku: stała grubość suchej warstwy

Badanie przy obciążeniu naciskiem 
> 0,9 MN/m²: grubość pod naciskiem > 75 % grubości pierwotnej 

Grubość warstwy: 1,1 mm świeżej warstwy = ok. 1 mm warstwy wyschniętej, 
co odpowiada zużyciu 1,25 kg/m²

Proporcje mieszania: 1,36 cz. wag. proszku + 1 cz. wag. płynu zarobowego

Konsystencja: odpowiednia do szlamowania, nakładania pędzlem, 
natryskiwania i szpachlowania

Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: 30 - 60 minut

Temperatura powietrza i obiektu 
podczas nakładania: +5°C do +30°C

Właściwości użytkowe wg EN 14891: 2012 + AC: 2012

Początkowa wytrzymałość 
na odrywanie: ≥ 0,5 N/mm²

Wytrzymałość na odrywanie 
po kontakcie z wodą: ≥ 0,5 N/mm²

Wytrzymałość na odrywanie 
po starzeniu cieplnym: ≥ 0,5 N/mm²

Wytrzymałość na odrywanie po 
zmiennych obciążeniach zamraża-
nie/rozmrażanie: 

≥ 0,5 N/mm²

Wytrzymałość na odrywanie po 
kontakcie z wodą wapienną: ≥ 0,5 N/mm²

Wodoszczelność: brak penetracji

Mostkowanie rys w warunkach 
normalnych: ≥ 0,75 mm

Mostkowanie rys w niskich 
temperaturach: ≥ 0,75 mm przy -5°C

Sposób nakładania: 
pędzel murarski, pędzel zwykły, kielnia, paca stalowa gładka, 
szpachla, paca z dystansami zapewniająca uzyskanie warstwy 
o grubości 2 mm, kielnia strzałkowa, urządzenie natryskowe

Ilość nakładanych warstw szlamu 
uszczelniającego: co najmniej dwie

Czyszczenie narzędzi: jeżeli materiał nie jest jeszcze zaschnięty narzędzia można 
czyścić wodą

Rodzaj opakowania:
5 kg pojemniki typu kombi, składnik proszkowy i polimero-
wy zapakowane są we właściwej proporcji (worki z proszkiem 
oraz składnik płynny znajdują się w plastikowym wiadrze)

Trwałość podczas składowania:
w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach przechowywanych 
w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz 
chronionym przed silnym nagrzaniem co najmniej 9 miesięcy
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2.5. FUGENBAND
Taśma do uszczelniania dylatacji wykonana z syntetycznego kauczuku (NBR ~ Nitril Butadien Rubber)
z wtopionymi z boków pasmami tkaniny poliestrowej odpornej na alkalia.

Dane techniczne:

Grubość: 1,2 mm

Szerokość: 200 / 300 mm

Kolor: niebieski

Wydłużenie przy zerwaniu: podłużnie: > 34 %
poprzecznie: > 138 %

Odporność na niskie temperatury: < -30°C

Odporność chemiczna

roztwory soli: odporna
rozcieńczone kwasy: odporna
rozcieńczone zasady: odporna
promieniowanie ultrafioletowe: odporna
olej napędowy: słabo odporna
benzyna: słabo odporna
związki aromatyczne: nie odporna

Zakres temperatur podczas stoso-
wania: -30/+90°C

Rodzaj opakowania: Rolka 30 m w kartonie

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych kartonach, przy składowaniu w chłodnym
i suchym miejscu praktycznie nieograniczona

2.6. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwodną
Odpowiednie podłoża to wszystkie mineralne podłoża, takie jak bloczki wapienno-piaskowe, 
cegła, bloczki betonowe, beton, beton komórkowy i jastrych cementowy. Dobrą przyczepność uzyskuje
się także na następujących podłożach: stare bitumy, metal (np. stal nierdzewna i aluminium),
na lakierowanym drewnie i ramach okiennych z tworzywa sztucznego (w razie potrzeby należy
wykonać próbę). Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków
antyadhezyjnych do szalunków. Dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.
Mokre podłoża należy dodatkowo, wstępnie pokryć warstwą szlamu uszczelniającego Dichtschlämme.
Wymaga się aby podłoże było wyspoinowane na pełną spoinę i równe. Wystające wypełnienia spoin
i resztki zapraw należy usunąć. Naroża i krawędzie, szczególnie na płytach fundamentowych i 
wspornikowych, należy załamać względnie sfazować. Zagłębienia > 5 mm, otwarte spoiny pionowe
i wsporne lub ubytki, wypełnić odpowiednią zaprawą, np. Remmers Dichtspachtel lub MB 2K
z mieszanką piasków kwarcowych o uziarnieniu 0,2-2,0 mm, (proporcja mieszania 3:1). Podłoża 
mineralne należy zagruntować preparatem Kiesol (rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1).  Preparat 
gruntujący powinien dobrze wniknąć w podłoże a powierzchnia powinna być powietrznie sucha, 
zanim zostanie nałożona pierwsza warstwa powłoki. Pomiędzy warstwami lub na powierzchni 
powłoki uszczelniającej nie należy natryskiwać preparatu Kiesol! Na powierzchniach porowatych, 
jamistych, w szczególności na betonie lub bloczkach o profilowanej powierzchni, po zagruntowaniu 
należy wykonać szpachlówkę drapaną i wyrównać powierzchnię materiałem MB 2K w celu uniknięcia 
pęcherzy. Na bardzo porowatych podłożach (np. bloczkach z betonu lub betonu lekkiego) za pomocą 
tej szpachlówki drapanej uzyskuje się zamkniętą powierzchnię.

3.1. Faseta uszczelniająca
Fasety uszczelniające z zaprawy wodoszczelnej należy wykonać na stabilnych połączeniach między
powierzchniami poziomymi i pionowymi oraz w pionowych narożnikach wewnętrznych, na całym
obszarze przewidzianym do wykonania izolacji przeciwwodnej. Dokładnie oczyścić strefę fasety, 
w pasie o szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji
1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa 
sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy 
nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego Dichtschlämme. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra 
wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg Dichtschlämme i wymieszać mieszarką przez ok. 
3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko 
zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać
podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam Dichtschlämme na 
przygotowaną powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla. Przygotować zaprawę 
Dichtspachtel - wlać najpierw 3,5 litra wody do czystego pojemnika i wsypać 25 kg Dichtspachtel 
a następnie intensywnie wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności.
Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać aż osiągnie się odpowiednią 
konsystencję. Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 30-45 minut. Po zagruntowaniu
podłoża tak jak opisano wyżej, gdy szlam uszczelniający jest jeszcze świeży (po ok. 15 minutach)
ułożyć fasetę z materiału Dichtspachtel. Ułożyć zaprawę, rozciągnąć specjalnym narzędziem 
do wykonywania faset lub używając krótkiego odcinka rury PCV o średnicy 100 mm (ewentualnie 
kolanka), podczas rozciągania zagęszczać zaprawę. Promień fasety uszczelniającej powinien wynosić 
5 cm. 

Zużycie:

Kiesol 0,02 kg/mb

WP DS 0,20 kg/mb

WP DS Level 1,70 kg/mb

3.3 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
Uszczelnić szczeliny dylatacyjne i ruchome złącza w strefie wykonywania izolacji przeciwwodnej taśmą
Fugenband. Taśmę dylatacyjną należy uciąć na odpowiednią długość. Na suche, oczyszczone 
i wyrównane podłoże, wzdłuż szczeliny nanieść preparat Kiesol (1:1 z wodą) i szlam uszczelniający
WP DS (ewentualnie materiał MB 2K), w pasie o szerokości równej szerokości taśmy dylatacyjnej
(łącznie z tkaniną). Tkaninę odpowiednio przyciętej taśmy dylatacyjnej należy wtopić w szlam
uszczelniający. Wykonywana później powłoka uszczelniająca musi pokrywać tkaninę  taśmy 
dylatacyjnej.

Zużycie:

Fugenband 1,10 mb/mb

Kiesol 0,05 kg/mb

WP DS (ew. MB 2K) 1,00 kg/mb

3.4. Izolacja przeciwwodna wykonywana z elastycznego szlamu uszczelniającego
Porowate podłoża należy zagruntować preparatem Remmers Kiesol wymieszanym 1:1 z wodą. Gdy
środek gruntujący jest dokładnie wchłonięty przez podłoże można nakładać pierwszą warstwę
powłoki. W pewnych przypadkach zamiast gruntowania preparatem Remmers Kiesol można ograniczyć
się do wstępnego zwilżenia podłoża wodą. Pierwszą warstwę MB 2K nakłada się pędzlem lub metodą
szpachlowania. Materiał Remmers MB 2K nakłada zasadniczo w co najmniej dwóch warstwach.
Drugą warstwę hydroizolacji nakłada się wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odporności na
uszkodzenie. Należy przestrzegać minimalnego zużycia materiału dla poszczególnych przypadków
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obciążenia wodą, kontrolować w stanie świeżym a dla przypadków obciążenia spiętrzającą
się wodą przesiąkającą oraz wodą napierającą odpowiednio dokumentować. Drugą warstwę o wyma-
ganej grubości nakładać przez szpachlowanie lub natryskowo. Jeżeli wymagane jest wtopienie tkaniny 
wzmacniającej, należy na całej powierzchni wtopić w pierwszą warstwę tkaninę zbrojącą odporną na 
alkalia o oczkach 2-3 mm. Wymagana grubość i zużycie w zależności od przewidywanego obciążenia 
wodą:

Grupa obciążeń Grubość warstwy 
(mm)

Ilość nakładanego 
materiału (kg/m2 )

wilgoć gruntowa > 2,0 > 2,5

nie spiętrzona woda przesiąkająca > 2,0 > 2,5

woda spiętrzająca się oraz zbiorniki wodne
o głębokości wody< 5m

> 3,0 > 3,7

3.5. Ochrona powłoki hydroizolacyjnej
Powierzchnie pokryte powłoką Remmers MB 2K należy chronić przed uszkodzeniami. W razie
bezpośredniego użytkowania warstwy hydroizolacyjnej (ruch pieszy) należy wykonać warstwę
ochronną (okładzina z płytek zespolona z hydroizolacją lub jastrych ochronny). 

3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Preparat Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu krzemowego
zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa 
drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić okulary lub ochronę twarzy

Drobnoziarniste zaprawy uszczelniające Dichtschlämme oraz MB 2K zawierają cement, który w  
połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. Preparaty zostały zaklasyfikowane jako drażniące. Działają 
drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

Zaprawa wodoszczelna Dichtspachtel zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie 
oraz wapno. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

4. Przepisy związane

EN 14891: 2012 + AC: 2012 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod  
płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, 
ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 998-1: 2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji
 świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości
powietrza w świeżej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stward-
niałej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zapra-
wach na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

BALKON - SPOSÓB MOCOWANIA OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z POWŁOKI HYBRYDOWEJ  MB 2K
LUB SZLAMU ELASTYCZNEGO WP Flex 2K /ELASTOSCHLÄMME 2K/

a. Żelbetowa płyta wspornikowa
b. Miineralna warstwa sczepna np. Betofix R4  (art.1096)
c. Jastrych zespolony, spadek 1-2% - Betofix R4  (art.1096)
d. Gruntowanie jastrychu: KIESOL (art.1810) rozcieńczony 1:1 z wodą, 0,1 kg/m²
e. Gruntowanie jastrychu pod obróbkę blacharską Epoxy BH 100 (0905), 0,3 kg/m²
f. Spoina FLEXFUGE (art. 2890)
g.  Obróbka blacharska - (ocynk, tytan-cynk, aluminium),  klejona do EPOXY BH 100 i mocowana dyblami,
h.  Warstwa sczepna na obróbce blacharskiej: żywica Epoxy BH 100 (art. 0905) obsypana piaskiem kwarcowym
i. Elastyczna powłoka hydroizolacyjna  2x   MB 2K (art. 3014)  lub WP Flex 2K /ELASTOSCHLÄMME 2K/  (art. 0450)
j.  Pasmo siatki zbrojącej ARMIERUNGSGEWEBE 2,5/100 (art. 4176), wtopiona w izolacji na połączeniu z blachą
k. Klej do płytek- MULTIKLEBER (art. 2856) lub EXTRAFLEX (art. 2819)
l. Okładzina z mrozoodpornych płytek ceramicznych
m. Mocowanie obróbki blacharskiej dyblami (kołkami rozporowymi) co 25 cm

A-14
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

BALKON - WYKONANIE NAROŻNIKA
POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA HYBRYDOWEJ  MB 2K
LUB SZLAM ELASTYCZNY WP Flex 2K /ELASTOSCHLÄMME 2K/

A-15
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

a. ściana
b. płyta wspornikowa,
b1. naprawa płyty wspornikowej i nadanie spadku Betofix kHB + Betofix R4
c. hydroizolacja:
    gruntowanie: KIESOL (art.1810) - 0,1kg/m² 1:1 z wodą
    powłoka hydroizolacyjna: 2-3 x "szlambit" MB 2K (art.3014)
    lub szlam elastyczny WP Flex 2K / ELASTOSCHLÄMME 2K/  (art. 0450)
d. taśma dylatacyjna FUGENBAND VF 120 (art.5071)
e. klej  elastyczny do płytek MULTIKLEBER (art. 2856) lub EXTRAFLEX (art. 2819)
f. spoina  Flexfuge  (art. 2890)
g. elastyczna spoina silikonowa MULTISIL NUW (art. 7525)
h. okładzina ceramiczna

c

d
g

e h fc

a

b

b1
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Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

HYDROIZOLACJA TARASU NAD POMIESZCZENIEM UŻYTKOWYM

A-16
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

- płytki ceramiczne
- klej do płytek MULTIKLEBER (art. 2856) lub EXTRAFLEX (art. 2819)
- elastyczna powłoka hydroizolacyjna  "szlambit" MB 2K ( art. 3014)
   lub szlam elastycznyWP FLEX 2K /ELASTOSCHLÄMME 2K/ (art. 0450)
- warstwa gruntująca KIESOL (art.1810) 1:1 z wodą
- jastrych cementowy,
- folia  PE 2x (warstwa poślizgowa)
- izolacja termiczna - styropian ekstrudowany
- folia  PE (warstwa poślizgowa)
- paroszczelna izolacja przeciwwodna-masa bitumiczno-ploimerowa PBD (art. 0870, 0886)
- gruntowanie: preparat krzemionkujący KIESOL (art. 1810) rozcieńczony z wodą 1:1
  +szlam mineralny WP DS / DICHTSCHLÄMME/  (art. 0405)
- płyta stropowa ze spadkiem  min 2%

faseta z zaprawy uszczelniającej
WP DS (0426)

taśma dylatacyjna
FUGENBAND VF 120
(art. 5071)

spoina elastyczna
MULTISIL NUW (art. 7525)

2%

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

BASEN - WYKONANIE NAROŻNIKA

A-17
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

a. ściana
b. płyta denna basenu
c. warstwa wyrównawcza z zaprawy BETOFIX R4 (art. 1096)
d. hydroizolacja:
    gruntowanie: preparat krzemionkujący KIESOL (art.1810) - 1:1 z wodą
    powłoka hydroizolacyjna: "szlambit" MB 2K (art.3014)
     lub szlam elastyczny WP Flex /ELASTOSCHLÄMME 2K/ (0450)
    e. taśma dylatacyjna FUGENBAND VF 120 (art. 5071)
f. klej  elastyczny do płytek MULTIKLEBER (art. 2856) lub EXTRAFLEX (art. 2819)
g. spoina epoksydowa, chemoodporna Colorfuge EP (art. 2860)
h. elastyczna spoina silikonowa MULTISIL NUW (art.7525)
   z gruntowaniem UNTERWASSERPRIMER (art.7450)
i. okładzina ceramiczna

a c

b

c

d

e
h

f i g
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Izolacja
BASENY BALKONY TARASY
03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA POWŁOK HYDROIZOLACYJNYCH

WYKONANIE WODOSZCZELNEJ POWŁOKI OCHRONNEJ 
W ZBIORNIKACH WODY Z ZASTOSOWANIEM ZAPRAWY 
CEMENTOWO-POLIMEROWEJ WP DS (DICHTSCHLÄMME)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wodoszczelnej powłoki ochronnej w zbiornikach wody z zastosowaniem zaprawy cementowo-
polimerowej WP DS w technologii firmy Remmers.

2. Materiały
2.1. KIESOL 
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli,
między innymi do gruntowania pod powłoki hydroizolacyjne. Stosowany w nowym budownictwie
a także do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej
kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w zbiornikach
 wody pitnej, kanałach, oczyszczalniach ścieków itp.

Dane techniczne:

Gęstość: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości)

Nasiąkliwość 
powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2 ·h0,5

Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Trwałość podczas 
składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata

2.2. WP DS (Dichtschlämme)
Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna dla pary
wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje się
wysoką odpornością mechaniczną. 

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: 60 minut 

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania

Nasiąkliwość kapilarna w24: < 0,1 kg/m²·h0,5

Współczynnik oporu dyfuzji pary 
wodnej µ: < 200

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa
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Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 
co najmniej 1 rok

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg

2.3. WP DS Levell (Dichtspachtel)
Wysokiej jakości, szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca. Przeznaczona do wodoszczelnej, szybkiej
naprawy wyłomów, zagłębień, ubytków na podłożach mineralnych podczas prac renowacyjnych. Do 
spoinowania i wyrównywania powierzchni muru. Do wykonywania faset uszczelniających.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg proszku 

Ilość wody zarobowej: 14 do 15% wag.

Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Gęstość objętościowa świeżej za-
prawy: ok. 1,9 kg/l 

Wytrzymałość na 
ściskanie po 28 dniach: ok. 20 MPa

Nasiąkliwość 
powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2 •h0,5

Współczynnik oporu 
dyfuzji pary wodnej µ: < 200

Trwałość podczas 
składowania: 

W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 
co najmniej 1 rok

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą.

Rodzaj opakowania: worki papierowe 25 kg

2.4. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaga-
niom normy PN EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Przygotowanie podłoża pod wodoszczelną powłokę ochronną w zbiornikach wody
Odpowiednim podłożem jest beton klasy zgodnej z dokumentacją projektową. Podłoże
musi być czyste i mocne jak również wolne od mleczka cementowego, resztek zapraw, 
olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być oczyszczone
metodą piaskowania lub hydro-piaskowania, dopuszcza się także szlifowanie tarczami 
diamentowymi. Dopuszczalne jest nakładanie powłoki na matowo wilgotne powierzchnie. 
Ostre naroża i krawędzie należy załamać względnie sfazować. Zagłębienia > 5 mm i ubytki należy
wypełnić zaprawą Remmers WP DS Levell. Jako warstwę sczepną używa się materiału WP DS. 

3.1. Faseta uszczelniająca
Fasety uszczelniające z zaprawy wodoszczelnej należy wykonać na stabilnych połączeniach między 
powierzchniami poziomymi i pionowymi oraz w pionowych narożnikach wewnętrznych, na całym 
obszarze przewidzianym do wykonania powłoki ochronnej. Dokładnie oczyścić strefę fasety, w pasie o 
szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść 
na oczyszczone podłoże metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 
15 minutach gdy preparat Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę 
szlamu uszczelniającego WP DS. 

Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg WP DS i wymieszać mieszarką 
przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania 
krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie 
przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam WP 
DS na przygotowaną powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego pędzla. Przygotować 
zaprawę WP DS Levell - wlać najpierw 3,5 litra wody do czystego pojemnika i wsypać 25 kg WP DS Levell 
a następnie intensywnie wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. 

Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać aż osiągnie się odpowiednią konsystencję. 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 30-45 minut. Po zagruntowaniu podłoża tak 
jak opisano wyżej, gdy szlam uszczelniający jest jeszcze świeży (po ok. 15 minutach) ułożyć fasetę 
z materiału WP DS Levell.

Ułożyć zaprawę, rozciągnąć specjalnym narzędziem do wykonywania faset lub używając krótkiego
odcinka rury PCV o średnicy 100 mm (ewentualnie kolanka), podczas rozciągania zagęszczać 
zaprawę. Promień fasety uszczelniającej powinien wynosić 3-5 cm. Po odczekaniu co najmniej
30 minut można wykonywać kolejne etapy prac.

Zużycie:

Kiesol 0,02 kg/mb

WP DS 0,20 kg/mb

WP DS Level 1,70 kg/mb

3.2. Wodoszczelna powłoka ochronna ze szlamu uszczelniającego
Oczyszczone, odpowiednio przygotowane powierzchnie ścian należy zagruntować preparatem 
Kiesol (rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1). Preparat gruntujący powinien dobrze wniknąć w podłoże 
a powierzchnia powinna być powietrznie sucha, zanim zostanie nałożona pierwsza warstwa powłoki. 
Po ok. 15 minutach gdy preparat Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść pierwszą 
warstwę szlamu uszczelniającego WP DS. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. 
Wsypać 25 kg WP DS i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po 
odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią 
do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po 
wymieszaniu nakładać szlam WP DS na przygotowaną powierzchnię techniką szlamowania używając 
miękkiego pędzla. Pomiędzy warstwami powłoki uszczelniającej nie należy natryskiwać preparatu 
Kiesol!

Powłokę WP DS nakłada się zasadniczo w trzech warstwach. Drugą warstwę hydroizolacji nakłada 
się wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odporności na uszkodzenie. Podobnie wykonuje się 
też trzecią warstwę. Drugą i trzecią warstwę można nakładać metodą szpachlowania. Należy 
przestrzegać podanego minimalnego zużycia materiału i kontrolować w stanie świeżym a także 
odpowiednio dokumentować. Po wykonaniu powłoki na ścianach wykonuje się w ten sam sposób 
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powłokę na dnie zbiornika. Powłoka wykonywana na dnie zbiornika powinna wychodzić 
na wcześniej wykonaną powłokę na ścianach, zaleca się zachować zakłady min. 10 cm.
W przypadku wodoszczelnej powłoki ochronnej z zaprawy cementowo-polimerowej WP DS należy ko-
niecznie sprawdzić grubość tej powłoki i zgodność tej grubości z dokumentacją. W razie braku innych 
ustaleń, wymaga się aby grubość wyschniętej warstwy hydroizolacji wynosiła co najmniej 3 mm ale 
nie może być w żadnym miejscu większa niż 5 mm. Badania należy wykonać w ilości co najmniej 20 
na każde 100 m² wykonanej powłoki. Badanie wykonuje się w stanie świeżym, podczas wykonywania 
powłoki hydroizolacyjnej.

Zużycie:

Kiesol 0,1 kg/m2 

WP DS 5,0 kg/m2 

3.4. Dodatkowe krzemionkowanie
Jeżeli powłoka WP DS jest powłoką ostateczną zaleca się dodatkowe krzemionkowanie po stwardnieniu 
powłoki, którego celem jest podwyższenie odporności chemicznej i wydłużenie trwałości. Po 
odczekaniu co najmniej 24 godzin należy natryskowo nanieść preparat Kiesol nie rozcieńczany wodą. 
Zużycie: 0,2 kg/m2 Kiesol

3.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Preparat Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu krzemowego 
zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco 
na oczy i skórę. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić okulary lub ochronę twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca WP DS zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje 
alkalicznie. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działają drażniąco na oczy i skórę. 
Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

Zaprawa wodoszczelna WP DS Levell zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie 
oraz wapno. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

4. Przepisy związane

PN-EN 998-1: 2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji
 świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości
powietrza w świeżej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stward-
niałej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zapra-
wach na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

USZCZELNIENIE ZBIORNIKA WODY PITNEJ CIENKOWARSTWOWĄ
POWŁOKĄ ZE SZLAMU MINERALNEGO WP DS / DICHTSCHLÄMME/
lub WP Sulfatex /SULFATEXSCHLÄMME/

A-18
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

a. żelbetowa ściana i dno zbiornika wody pitnej
b. gruntowanie: KIESOL (art.1810) 1:1 z wodą,
c. powłoka hydroizolacyjna:
    3x WP Sulfatex (art. 0430) lub WP DS (art. 0405),
d. faseta uszczelniająca:
    gruntowanie - KIESOL (art.1810), 0,05 kg/mb
    warstwa sczepna - WP Sulfatex (art. 0430)
    faseta - BETOFIX R4 (art. 1096),
e. ochrona antykorozyjna zbrojenia BETOFIX KHB (art. 1087)
f. naprawa ubytków: BETOFIX R4 (art. 1096)
   lub BETOFIX R4 SR (mocno obciążone solami)
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04INNE

Rozważając przyczyny uszkodzeń betonu należy 
odróżnić czynniki środowiskowe od błędów
wykonawczych. Pod ich wpływem właściwości 
chemiczne betonu zmieniają się w taki sposób, 
że znajdujące się w nim zbrojenie zaczyna
ulegać korozji i innym uszkodzeniom. 
Kompleksowe systemy REMMERS zapewniają
bezpieczną  naprawę i ochronę budowli
betonowych.

Izolacja
INNE

04
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY BETONU ZAPRAWAMI TYPU PCC 
I WYKONANIA POWŁOK OCHRONNYCH

NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH
PCC I 
/POWIERZCHNIE OBCIĄŻONE DYNAMICZNIE, PO KTÓRYCH
ODBYWA SIĘ RUCH/
PCC II 
/POWIERZCHNIE OBCIĄŻONE DYNAMICZNIE, PO KTÓRYCH
NIE ODBYWA SIĘ RUCH/

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru napraw 
różnego rodzaju konstrukcji żelbetowych i betonowych obciążonych dynamicznie i statycznie, takich 
jak: belki, słupy, dźwigary, płyty, filary, ściany. 

1.2. Określenia podstawowe
Zaprawy typu PCC - produkowane fabrycznie gotowe zaprawy (ang. polymer cement concrete – beton
polimerowo cementowy), w których oprócz spoiwa cementowego, kruszywa i dodatków mineralnych,
znajdują się polimery, najczęściej w postaci redyspergowalnego proszku, poprawiające właściwości 
zapraw, m.in. wytrzymałość na zginanie i rozciąganie, przyczepność, urabialność, szczelność, 
odporność chemiczną. 

2. Materiały
2.1. Betofix KHB
Mineralna powłoka antykorozyjna nakładana na odsłoniętą stal zbrojeniową.

Dane techniczne:

Podstawowy składnik: cement

Kolor: szary

Gęstość nasypowa: 1,3 kg/l

Uziarnienie: do 1,0 mm

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą, po wyschnięciu możliwe jest 
tylko usunięcie mechaniczne

Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych opakowaniach, przy składowaniu w suchym 
miejscu co najmniej 12 miesięcy

2.2. Betofix R4 
Zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków w betonie. Materiał można układać w jednej 
warstwie o grubości 5 – 25 mm, w dwóch warstwach o łącznej grubości do 50 mm a w zagłębieniach
do maks. 80 mm. Przeznaczona do reprofilowania betonowych powierzchni pionowych i poziomych 
oraz spodów płyt, dźwigarów i innych elementów konstrukcyjnych. Stosowana jako składnik
systemu naprawy betonu w przypadku zastosowań PCC I (powierzchnie elementów obciążonych
dynamicznie i obciążonych bezpośrednio ruchem drogowym) oraz PCC II (powierzchnie elementów
obciążonych dynamicznie i nie obciążonych bezpośrednio ruchem drogowym).

Dane techniczne:

Podstawowy składnik spoiwa: cement

Kolor: szary

Gęstość objętościowa w stanie 
suchym: ok. 2,0 g/cm3

Uziarnienie: 0 - 2 mm

Ilość dodawanej wody: ok. 11%
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Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach: 50 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie po 28 
dniach: 8,0 N/mm2

Reakcja na ogień: A1

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą, po wyschnięciu możliwe jest 
tylko usunięcie mechaniczne

Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych opakowaniach, przy składowaniu w suchym 
miejscu co najmniej 9 miesięcy

2.3. Betofix Fill (Betofix Spachtel) 
Szpachlówka drobnoziarnista przeznaczona do stosowania podczas naprawy elementów betonowych
w budowlach mostowych i innych konstrukcjach inżynieryjnych. Składnik systemu naprawy
betonu w przypadku zastosowań PCC II (powierzchnie elementów obciążonych dynamicznie
i nie obciążonych bezpośrednio ruchem drogowym).

Dane techniczne:

Podstawowy składnik spoiwa: cement

Kolor: szary

Gęstość objętościowa w stanie 
suchym: ok. 2,0 g/cm3

Uziarnienie: 0,1 - 0,5 mm

Zawartość porów powietrznych: 6 % obj.

Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach: 30 N/mm2

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą, po wyschnięciu możliwe jest 
tylko usunięcie mechaniczne

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych opakowaniach, przy składowaniu w suchym 
miejscu co najmniej 9 miesięcy

2.4. Primer H (Imprägniergrund)
Reaktywny roztwór oligomerów siloksanowych przeznaczony do hydrofobizującego gruntowania
mineralnych materiałów budowlanych pod powłoki malarskie i inne systemy powłokowe ze 
spoiwem opartym na żywicach syntetycznych.

Dane techniczne:

Zawartość siloksanu: ok. 3,5 % (m/m)

Nośnik: alkohol - bezwodny (nie mieszający się z wodą)

Gęstość: ok. 0,8 g/cm3

Temperatura zapłonu: ok. 22°C

Wygląd: bezbarwny płyn

Odporność na alkalia: do pH 14

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić rozpuszczalnikiem V 101

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 5 l, 30 l

Trwałość podczas składowania: 
W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, przy składowa-
niu w miejscu chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem co 
najmniej 2 lata.

Impregnat Primer H posiada aprobatę techniczną IBDiM nr AT/2003-04-0302.

2.5. Color PA (Betonacryl)
Hydrofobowa powłoka ochronna hamująca dyfuzję CO2 przeznaczona do stosowania na betonie, 
powierzchniach naprawionych materiałami typu PCC, tynku cementowym i płytach cementowo-
włóknowych.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: 100 % czysty akrylan

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia względnie 
dwutlenek tytanu

Wypełniacze: wypełniacze mineralne

Lepkość: ok. 3000 mPa·s

Gęstość: ok. 1,3 g/cm3

Odczyn pH: 9,0

Rozcieńczalnik: woda

Kolory:
biały
kolory specjalne np wg palety RAL
kolor wg palety kolorów Remmers

Dane techniczne powłoki

Przepuszczalność pary wodnej: sd ≤ 0,3 m

Przepuszczalność dwutlenku węgla: sd ≥ 252 m

Nasiąkliwość powierzchniowa: 
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 atmosfe-
ryczne: bardzo dobra

Faktura powierzchni: gładka

Stopień połysku: jedwabiście matowy

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy Czyścić na świeżo czystą wodą
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Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l

Trwałość podczas składowania:
W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, przy składowa-
niu w miejscu chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem co 
najmniej 1 rok

Farba Color PA posiada aprobatę techniczną IBDiM nr AT/2003-04-0302 i jest zgodna z normą 
PN-C-81913.

2.6. Color Flex (Elastoflex-Fassadenfarbe)
Elastyczna, hydrofobowa powłoka ochronna hamująca dyfuzję CO2 przeznaczona do stosowania na 
betonie, powierzchniach naprawionych materiałami typu PCC, tynku cementowym i płytach cemento-
wo-włóknowych.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Podstawowe spoiwo: samosieciujący kopolimer akrylowy

Pigmenty: pigmenty tlenkowe odporne na światło i alkalia

Wypełniacze: wypełniacze mineralne

Lepkość: ok. 3000 mPa·s

Gęstość: ok. 1,35 g/cm3

Odczyn pH: > 8,5

Rozcieńczalnik: woda

Kolory: biały
kolor wg palety kolorów Remmers

Dane techniczne powłoki

Przepuszczalność pary wodnej: sd ≤ 0,9 m

Przepuszczalność dwutlenku węgla: sd ≥ 115 m

Nasiąkliwość powierzchniowa: 
w ≤ 0,10 kg/m2 ·h0,5
Podane wartości odnoszą się do wyschniętej warstwy o gru-
bości ok. 500 µ

Odporność na czynniki atmosfe-
ryczne: bardzo dobra

Faktura powierzchni: gładka

Stopień połysku: jedwabiście matowy

Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l

Trwałość podczas składowania:
W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, przy składowa-
niu w miejscu chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem co 
najmniej 1 rok

Farba Color Flex posiada aprobatę techniczną IBDiM nr AT/2003-04-0302 jest zgodna z normą 
PN-C-81913.

2.7. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ście-
kowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Przygotowanie podłoża
Naprawiane powierzchnie należy oczyścić z zanieczyszczeń, rdzy, zaczynu cementowego.
Do oczyszczenia powierzchni betonu zaleca się stosowanie myjek wysokociśnieniowych lub
myjek wysokociśnieniowych z dyszą do hydropiaskowania. Należy skuć odspojone i spękane
fragmenty betonu oraz betonowe powierzchnie, pod którymi stwierdzono korozję stali 
zbrojeniowej, usunąć gruz i pył. Odsłonięte pręty zbrojenia oczyścić metodą piaskowania
lub w przypadku małych powierzchni szczotkami drucianymi usuwając rdzę i wszelkie
substancje zmniejszające przyczepność. Powierzchnie muszą być mocne i nośne. Wytrzymałość
na odrywanie dla prawidłowo przygotowanego podłoża musi wynosić co najmniej 1,5 MPa.

3.2. Przygotowanie zapraw naprawczych

Betofix KHB
Do wykonania powłoki antykorozyjnej do czystego pojemnika wlać 5,0 do 5,2 l wody, po czym dodać
25 kg Betofix KHB i intensywnie wymieszać przez około 3 minuty za pomocą mieszarki/mieszadła,
aż do uzyskania jednorodnej, plastycznej, szlamowej konsystencji. 

Betofix R4
Wlać ok. 2,7 l wody o czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 25 kg Remmers Betofix R4 i intensywnie
mieszać za pomocą mieszarki przeciwbieżnej przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodnej
konsystencji, następnie odczekać 1 minutę czasu dojrzewania i ponownie wymieszać przez
1 minutę aż osiągnie się odpowiednią do stosowania plastyczną konsystencję pozbawioną
grudek, w razie potrzeby można dodać jeszcze trochę wody. Mieszanie ręczne lub mieszanie
mniejszych ilości jest niedopuszczalne.

Betofix-Spachtel
Proszek należy wymieszać z około 20% wody za pomocą mieszadła zamocowanego w wolnoobrotowej 
wiertarce, doprowadzając do konsystencji nadającej się do szpachlowania, bez gruzełek. Wymieszaną 
szpachlówkę należy zastosować w ciągu 20 min. 

3.3. Przygotowanie gruntu pod farby i farb do betonu
Grunty i farby dostarczane są w stanie gotowym do użycia. Przed zastosowaniem zaleca się krótkie
przemieszanie farb.

3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne stali
Odsłoniętą i oczyszczoną stal zbrojeniową należy zabezpieczyć odpowiednio wymieszaną zaprawą
Betofix KHB przez dwukrotne naniesienie równomiernej warstwy pędzlem lub szczotką
(drugą warstwę nanosić po stwardnieniu pierwszej nie wcześniej niż po upływie 6 godzin.

Grubość warstwy min./maks.: 1 mm / 2 mm (układanie w dwóch warstwach)

Temperatura podczas stosowania 
(temperatura materiału, podłoża, 
powietrza) min. / maks. [°C]:

+5°C / +35°C 

Maksymalna wilgotność względna 
powietrza: do 100%
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 Zużycie: jako ochrona antykorozyjna ok. 3,2 kg/m2 

3.5. Wykonanie warstwy sczepnej
Starannie oczyszczone podłoże betonowe należy zwilżyć, w momencie układania warstwy sczepnej
podłoże powinno być matowo wilgotne. Do wykonania warstwy sczepnej użyć materiału Betofix R4. 
Nanieść wymieszany materiał na matowo wilgotne podłoże jako szpachlówkę drapaną. W miejscach
trudnodostępnych można także lekko rozcieńczyć materiał Betofix R4 i zastosować jako warstwę
sczepną nakładaną szczotką lub pędzlem. „Świeże na świeże” nanieść zaprawę naprawczą
w odpowiedniej konsystencji. W przypadku wyschnięcia warstwy sczepnej poczekać aż powłoka
całkowicie zwiąże, a następnie ułożyć nową warstwę sczepną. W przypadku dwukrotnego wyschnięcia 
warstwy sczepnej należy oczyścić powierzchnię z obydwu związanych warstw (np. przez piaskowanie) 
nanieść nową warstwę sczepną na oczyszczony beton. 

Grubość warstwy min./maks.: min. 1 mm.

Temperatura podczas stosowania 
(temperatura materiału, podłoża, 
powietrza) min. / maks. [°C]: 

min. +5°C / maks.+35°C 

Maksymalna wilgotność względna 
powietrza: do 100%

Czas odczekania przed ułożeniem 
następnej warstwy: nie odczekiwać, świeże na świeże układać zaprawę.

 Zużycie: jako warstwa sczepna ok. 2,0 kg/m2 /mm

3.6. Wykonanie wypełnienia lub warstwy wyrównującej

Betofix R4
Starannie nanieść wymieszaną zaprawę na jeszcze nie związaną warstwę sczepną i rozprowadzić. 
Zaprawę wbudowuje się aluminiową łatą i łatą wibracyjną. Do zagęszczenia należy używać kielni
do wygładzania jastrychów lub pacy stalowej.

Grubość warstwy min./maks.: min. 5 mm, maks. 25 mm (przy układaniu w jednej warstwie), 
maks. 50 mm (przy układaniu w kilku warstwach)

Temperatura materiału, podłoża, 
powietrza: min. / maks. [°C]: +5°C/+35°C 

Maksymalna wilgotność względna 
powietrza: do 100%

Czas odczekania przed ułożeniem 
następnej warstwy: 4 godziny przy układaniu w kilku warstwach

Pielęgnacja: 
Chronić przez 5 dób przed mrozem i przedwczesnym wy-
schnięciem. Przykrycie zapobiegające odparowaniu wody 
(mata jutowa, folia, plandeka).

Zużycie 2 kg/m2 na mm grubości warstwy

Betofix Fill
Nanieść szpachlówkę i wygładzić np. pacą stalową.

Grubość warstwy min./maks.: min. 0,5 mm, maks. 5 mm (układanie w jednej warstwie)

Temperatura materiału, podłoża, 
powietrza: min. / maks. [°C]: +5°C / +35°C 

Maksymalna wilgotność względna 
powietrza: do 100%

Czas odczekania przed ułożeniem 
powłok ochronnych: 5 dób

Pielęgnacja: 
Chronić przez 5 dób przed mrozem i przedwczesnym wy-
schnięciem. Przykrycie zapobiegające odparowaniu wody 
(mata jutowa, folia, plandeka).

Zużycie 2 kg/m2 na mm grubości warstwy

3.7. Wykonanie powłok ochronnych
Powłoka malarska nie powinna być wykonywana przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy silnym 
wietrze, w przeciągu, podczas deszczu, na rozgrzanych podłożach. W razie potrzeby powierzchnie 
osłaniać plandekami.

3.8. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i zbrojenia
Sprawdzić należy dokładność pokrycia elementów stalowych powłoką antykorozyjną. Powłoka
powinna stanowić nieprzerwaną warstwę jednakowej grubości. Nakładać pędzlem, szczotką,
wałkiem lub metodą polewania za pomocą niskociśnieniowego urządzenia natryskowego.
 Zużycie: 0,2 - 0,4 l/m2 zależnie od chłonności podłoża.

Color PA
Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego (airless) w dwóch cyklach 
roboczych. Zużycie: 0,3 - 0,4 l/m2 przy nakładaniu dwóch warstw.

Color Flex
Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego (airless) w dwóch lub trzech
cyklach roboczych. Zużycie: 0,80 l/m2 co daje całkowitą grubość suchej powłoki wynoszącą ok. 500 µ

3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Stosowane materiały typu PCC do naprawy betonu zawierają cement, który w połączeniu 
z wodą reaguje alkalicznie. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

4. Przepisy związane

PN-EN 1504 (cz. 1-10):2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności.

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

PN-EN 206-1:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznacza-
nie gęstości nasypowej i jamistości.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r.

O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
ZUAT - 15/VI.05-5/2003  Wyroby do zabezpieczenia powierzchni 
betonowych przed korozją. Część V. Mineralne wyprawy ochronne.
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Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

NAPRAWA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH SYSTEMEM BETOFIX R4
PRZY GRUBOŚCI OTULINY ZBROJENIA PONIŻEJ 1cm.

A-19
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

warstwa sczepna
Betofix R4 (art. 1096)

mineralna zaprawa naprawcza
Betofix R4 (art. 1096)

mineralna,ochrona antykorozyjna
zbrojenia, Betofix KHB (art. 1087)

zaprawa szpachlowa
Betofix Fill  (art.1008)

powłoka ochronna:
Primer H /IMPRÄGNIERGRUND/ (art. 0642)
Color PA /BETONACYRL/ (art. 6500)

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

NAPRAWA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH SYSTEMEM BETOFIX R4
PRZY GRUBOŚCI OTULINY ZBROJENIA POWYŻEJ 1cm.

A-20
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

warstwa sczepna
Betofix R4 (art. 1096)

mineralna zaprawa naprawcza
Betofix R4 (art. 1096)

zaprawa szpachlowa
Betofix Fill (art.1008)

powłoka ochronna:
Primer H /IMPRÄGNIRGRUND/ (art. 0642)
Color PA / BETONACRYL/ (art. 6500)
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Izolacja
INNE
04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA RENOWACJI ELEWACJI

WYKONANIE RENOWACJI ELEWACJI Z CEGŁY CERAMICZNEJ,
PIASKOWCA

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru reno-
wacji elewacji z cegły lub kamienia naturalnego w technologii firmy Remmers.

2. Materiały
2.1. Clean FP (Fassadenreiniger- Paste)
Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zagęstnikiem. Preparat Clean FP
rozpuszcza w sposób delikatny ale bardzo skuteczny zabrudzenia na powierzchni porowatych,
mineralnych materiałów budowlanych jak klinkier, cegła i kamień naturalny. Wskutek niewielkiej
kwasowości pasty ubytek substancji czyszczonej jest bardzo mały. Wstępne zmoczenie powierzchni
jest zalecane jedynie w przypadku wysokich temperatur. Przy stosowaniu na piaskowcu zawierającym
dużo żelaza (np. na piaskowcach żółtych) nie następuje pogłębienie koloru. Ciemne rodzaje kamienia
mogą ulec rozjaśnieniu w wyniku długiego czasu pozostawiania pasty na elewacji. Zalecamy
wykonanie powierzchni próbnych. Tiksotropowy charakter preparatu umożliwia czyste i sprawne
wykonanie prac, materiał nie spływa.

Dane techniczne:

Nie zawiera kwasu solnego i wolnego kwasu fluorowodorowego

Odczyn pH: 5

Nośnik: woda

Wygląd: tiksotropowa pasta

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 1 kg, 5 kg i 30 kg.

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłod-
nym ale chronionym przed mrozem co najmniej 3 lata

2.2. KSE 100
Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych; tynku, cegły, kamienia, zawierający rozpuszczalniki
organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). Niski stopień wytrącania żelu:
10% („preparat miękko wzmacniający“). KSE 100 reaguje ze znajdującą się w systemie porów
wodą względnie z wilgocią atmosferyczną. Wytrąca się przy tym czysto mineralny, amorficzny,
uwodniony żel dwutlenku krzemu stanowiący spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastępuje
utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne. Szybkość reakcji wytrącania żelu silnie zależy
od temperatury i wilgotności. W normalnych warunkach (20°C / 50% względnej wilgotności 
powietrza) wytrącanie spoiwa krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 tygodniach. Z litra
preparatu KSE 100 wytrąca się ok. 100 g żelu krzemionkowego stanowiącego spoiwo. 

 Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartość estrów etylowych kwasu 
krzemowego: ok. 20 % wag.

System katalizatora: neutralny

Gęstość przy 20°C: 0,79 kg/l

Kolor: bezbarwny - lekko żółtawy

Zapach: typowy
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 Dane techniczne po zastosowaniu:

Ilość wytrąconego żelu: ok. 100 g/l 

Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnia się)

Czyszczenie narzędzi: 
Narzędzia muszą być suche i czyste. Po użyciu oraz przed 
dłuższymi przerwami w pracy należy je dokładnie oczyścić 
rozpuszczalnikiem V 101

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 30 l.

Trwałość podczas składowania: 

W zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu chro-
nionym przed mrozem, chłodnym i suchym można składować 
przez co najmniej 1 rok. KSE 100 reaguje z wilgocią, dlatego 
napoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć po pobraniu 
materiału.

2.3. KSE 300
Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych; cegły, kamienia. Ester etylowy kwasu krzemowego
bez dodatków hydrofobizujących. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. KSE 300 reaguje
ze znajdującą się w systemie porów wodą względnie z wilgocią atmosferyczną. Wytrąca się 
przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony żel dwutlenku krzemu stanowiący spoiwo. 
Mineralne spoiwo krzemionkowe zastępuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne.

Szybkość reakcji wytrącania żelu silnie zależy od temperatury i wilgotności. W normalnych warunkach
(20°C / 50% względnej wilgotności powietrza) wytrącanie spoiwa krzemionkowego jest zakończone
po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu KSE 300 wytrąca się ok. 300 g żelu krzemionkowego 
stanowiącego spoiwo. 

 Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartość estrów etylowych kwasu 
krzemowego: ok. 99 % wag.

Temperatura zapłonu: 40° C

Kolor: bezbarwny - lekko żółtawy

Zapach: typowy dla estrów etylowych kwasu krzemowego

System katalizatora: neutralny

Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia muszą być suche i czyste. Po użyciu oraz przed 
dłuższymi przerwami w pracy należy je dokładnie oczyścić 
rozpuszczalnikiem V 101

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 5 l, 30 l i 200 l

Trwałość podczas składowania:

W zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu chro-
nionym przed mrozem, chłodnym i suchym można składować 
przez co najmniej 1 rok. KSE 300 reaguje z wilgocią, dlatego 
napoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć po pobra-
niu materiału

2.4. RM (Restauriermörtel)
Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna. Spoiwo i kruszywa 
na bazie czysto mineralnej. Parametry fizyczne odpowiadają wymaganiom zapewnienia możliwie 
niskiego skurczu własnego oraz właściwości fizycznych i mechanicznych dostosowanych do kamienia 
naturalnego stanowiącego podłoże (wytrzymałości na ściskanie i odrywanie, transport wody itd.). 

Wielkość ziarna kruszywa odpowiada w wysokim stopniu uziarnieniu drobnoziarnistego piaskowca. 
Możliwe są modyfikacje uziarnienia i twardości w celu dostosowania do wymagań podłoża.

 Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/l

Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach ≤ 13 N/mm2

Wytrzymałość na odrywanie: po 28 dniach ok. 0,5 N/mm2

Moduł Young’a E zgodnie z DIN 
1048: E ~ 11 N/mm2

Odkształcenie skurczowe: DIN 
52450:

po 7 dniach ok. -0,3 mm/m
po 28 dniach ok. -0,7 mm/m

Kolory: 

0750 biały
0751 ochra
0752 czerwonobrunatny
0753 turkusowoszary
0754 piaskowiec bamberski
0755 żółtozielony
0756 beżowy
0757 ceglanoczerwony
0758 jasnobeżowy
0759 antracyt
0760 margiel
0761 jasnożółty
0762 piaskowiec czerwony
0763 ceglanopomarańczowy
0764 kremowy
0765 szary
0766 jasnoszary
0769 kolory specjalne

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 30 kg

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach, przy składowaniu w suchym miej-
scu, co najmniej 1 rok

2.5. FM ECC (Fugenmörtel ECC)
Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji. Charakteryzuje się ona wysoką przyczepnością, 
zarówno w stanie świeżym jak i po stwardnieniu.  Dzięki swoim względnie niskim wytrzymałościom
i korzystnemu stosunkowi wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie jest w małym 
stopniu podatna na zarysowanie. Przy tym biała zaprawa spoinowa zawiera wapno a szara tras i cechuje 
się podwyższoną odpornością na siarczany. Stwardniała zaprawa FM ECC jest w zasadzie niewrażliwa 
na wilgoć i przepuszczalna dla pary wodnej jak również odporna na wodę, czynniki atmosferyczne i 
mróz. Możliwe są modyfikacje uziarnienia i twardości w celu dostosowania do wymagań spoinowanej 
elewacji.

 Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3

Nasiąkliwość kapilarna: ≤ 0,4 kg x m2 min 0,5
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Współczynnik oporu dyfuzyjnego w 
stosunku do pary wodnej µ: ok. 15

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą.

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 30 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach 1 rok.

2.6. Color LA (Siliconharzfarbe LA)
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobójczymi.

 Dane techniczne w momencie dostawy:

Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowych siloksanów

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia

Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru

Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem

Rozcieńczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

 Dane techniczne powłoki:

Przepuszczalność pary wodnej: sd ≤ 0,05 m

Zużycie materiału: 300 ml/m2 co daje suchą warstwę o grubości ok. 200 µm

Współczynnik nasiąkliwości: w ≤ 0,1 kg/m2 ·h0,5

Stopień połysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gładka

Wytrzymałość na odrywanie na nowych podłożach: > 0,6 N/mm2

na zwietrzałych starych powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2

Odporność na czynniki atmosfe-
ryczne: bardzo dobra

Skłonność do brudzenia się: niewielka

Kolory: biały, bezbarwny lub według palety kolorów Funcosil i kolory 
specjalne

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłodnym ale zabez-
pieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy

2.7. FUNCOSIL WS
Wodny, hydrofobizujący środek impregnacyjny do mineralnych materiałów budowlanych. Emulsja 
silanów w wodzie.

Dane techniczne w momencie dostawy:

Substancja czynna: alkiloalkoksysilan

Zawartość substancji czynnej: ok. 10% wag.

Nośnik: woda

Gęstość: 1,0 kg/l

Odczyn pH: neutralny

Wygląd: mleczny

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej:

Zawartość polisiloksanów: ok. 10 % wag.

Hydrofobowość: bardzo dobra

Nasiąkliwość w24 cegła wapienno-
-piaskowa: 0,07 kg/m2 ·h0,5

Odporność na promieniowanie 
ultrafioletowe: bardzo dobra

Odporność na warunki atmosfe-
ryczne: bardzo dobra

Długotrwałość działania: bardzo dobra

Odporność na alkalia: zapewniona

Wysychanie bez klejenia się: zapewnione

Skłonność do brudzenia się: bardzo mała

Czyszczenie narzędzi: Urządzenia muszą być czyste. Po użyciu, jak również przy dłu-
gich przerwach w pracy, należy je czyścić dokładnie wodą.

Rodzaj opakowania: Kanister z tworzywa sztucznego 5 l lub 30 l

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, przy składowaniu 
w miejscu chłodnym, ale chronionym przed mrozem, 1 rok

2.8. FUNCOSIL SNL
Reaktywny, oligomeryczny roztwór siloksanowy o nikłym zapachu przeznaczony do hydrofobizującej 
impregnacji mineralnych materiałów budowlanych. Funcosil SNL wyróżnia się wysoką odpornością na
alkalia, tzn. że podłoże przeznaczone do impregnacji może wykazywać wartość pH do 14 bez ujemnego
wpływu na skuteczność zabiegu. Ze względu na małocząsteczkową strukturę w stanie wyjściowym
preparat Funcosil SNL wykazuje bardzo dobrą zdolność penetracji i reaguje chemicznie w materiale
budowlanym w obecności wilgoci atmosferycznej przechodząc w hydrofobową, odporną na 
promieniowanie ultrafioletowe i działanie czynników atmosferycznych substancję czynną - polisiloksan. 
Po zabiegu substancja czynna odkłada się na ściankach kapilar i porów jako makromolekularna
warstwa, nie wpływając znacząco na zdolność dyfuzji pary wodnej. Funcosil SNL zmniejsza
wnikanie wody i substancji szkodliwych, które mogą występować w formie rozpuszczalnych w wodzie
kwasowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzięki temu
zagrożenie mineralnej powierzchni materiału budowlanego atakiem mikroflory.  
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W wielu przypadkach ulega poprawie odporność na działanie mrozu i soli rozmrażającej. Dzięki 
obniżeniu przewodności cieplnej zmniejszają się straty energii. Powierzchnie materiałów budowlanych
zaimpregnowane preparatem Funcosil SNL wykazują wyraźnie mniejszą skłonność do brudzenia się.
 

 Dane techniczne w momencie dostawy:

Zawartość siloksanów: ok. 7 % wag.

Nośnik: węglowodory alifatyczne o nikłym zapachu

Gęstość: ok. 0,80 g/cm3

Lepkość: 44 sek. w kubku DIN 2

Temperatura zapłonu: > 30°C

Wygląd: bezbarwny płyn

 Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej:

Zawartość polisiloksanów: ok. 5 % wag.

Nasiąkliwość: bardzo mała

Odporność na promieniowanie 
ultrafioletowe: dobra

Odporność na warunki atmosfe-
ryczne: wysoka

Długotrwałość działania: > 10 lat udowodnione

Odporność na alkalia: do pH 14

Wysychanie bez klejenia się: zapewnione

Skłonność do brudzenia się: mała

Czyszczenie narzędzi:
Urządzenia muszą być suche i czyste. Narzędzia należy czyścić 
po zakończeniu pracy i przed dłuższymi przerwami w pracy 
rozpuszczalnikiem V 101

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej: 30 l i 200 l

Trwałość podczas składowania: 
W zamkniętych pojemnikach 2 lata. Pojemniki należy chronić 
przed temperaturami powyżej +30°C i składować w miejscu 
suchym. Napoczęte pojemniki należy jak najszybciej zużyć.

2.9. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN EN 1008:2004 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych.

3.1. Czyszczenie powierzchni elewacji
Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest możliwe ale 
jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegać na 
usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów budowlanych.

Optymalną pod względem technicznym metodą czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie
(piaskowanie). Czyszczenie wykonuje się specjalnym urządzeniem (np. Rotec) przy użyciu możliwie
delikatnych materiałów ściernych. W metodzie tej nie używa się środków chemicznych. Nośnikiem
materiału ściernego jest mgła wodna przez co możliwe jest bardzo dokładne oczyszczenie bez 
niszczenia materiału budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostają suche a otoczenie obiektu 
piaskowanego tą metodą, mniej zapylone niż w przypadku stosowania innych urządzeń. Typowe
urządzenia do piaskowania stali i betonu nie nadają się do czyszczenia elewacji z cegły lub piaskowca. 
Alternatywną metodą jest czyszczenie przy użyciu specjalnej pasty Clean FP i urządzenia do mycia
wodą (najlepiej gorącą) pod ciśnieniem (np. Kärcher). Przed rozpoczęciem czyszczenia należy 
zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie mają być czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając
je folią polietylenową. Wadą metody chemicznej jest stosowanie wody, która może uruchomić 
sole znajdujące się w murze. Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na całej elewacji
konieczne jest wykonanie prób.

Technologia czyszczenia pastą Clean FP
• Nanieść na suche powierzchnie elewacji pastę Clean FP za pomocą pędzla lub wałka
• Zużycie zależy od stopnia zabrudzenia, należy nanieść co najmniej 0,3 kg/m2

• Pasta powinna pozostawać na elewacji przez 3-5 minut.
• Miejscowe większe, intensywne zabrudzenia ręcznie przetrzeć szczotką, przed zmyciem wodą
• Zmyć czyszczone powierzchnie wodą pod ciśnieniem. Ciśnienie należy dobierać tak aby dokład-

nie usunąć pastę i zabrudzenia ale nie uszkodzić elewacji

Zużycie: min. 0,3 kg/m2 Clean FP (nr art. 0666) 

Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzeń należy mechanicznie usunąć odspojone fragmenty 
tynków oraz wydłutować wypełnienia spoin na głębokość co najmniej 2 cm.

Przed czyszczeniem zabytkowej elewacji o osłabionej strukturalnie cegle lub piaskowcu, wykonać
wstępnie zabieg wzmocnienia całej powierzchni nasączając preparatem KSE 300.

3.2 Renowacja cegły i piaskowca
Przed uzupełnieniem ubytków w cegle i piaskowcu, miejsca osłabione należy wzmocnić preparatem
opartym na estrach kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywrócić materiałowi pierwotny
profil wytrzymałości - nie może prowadzić do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy
przypowierzchniowej. Zaleca się zastosować preparat KSE 300, lub wspólnie zastosować preparat
lekko wzmacniający KSE 100, a po jego wchłonięciu preparat KSE 300. Naprawa ubytków cegły
i piaskowca zaprawą renowacyjną RM powinna przywrócić obiektowi jego pierwotny wygląd.
Należy stosować kilka kolorów zaprawy dopasowanych wg. firmowego wzornika firmy Remmers
lub zamówionych zgodnie z próbkami. Nowa spoina powinna być wykonana z fabrycznie 
przygotowanej zaprawy FM ECC, której właściwości są dostosowane do właściwości starych murów.
Cała elewacja powinna być zabezpieczona przed wnikaniem wody – należy wykonać impregnację
hydrofobizującą preparatem FUNCOSIL SNL. 

Naprawa ubytków w cegle zaprawą RM
• Po oczyszczeniu muru preparatem Fassadenreinigerpaste, wykuć stare naprawy i odspojone frag-

menty materiału
• Wzmocnić podłoże preparatem KSE 300 lub dwoma preparatami KSE 100 i KSE 300
• Ze względu na czas reakcji wytrącania nowego spoiwa, po nasączeniu materiału budowlanego 

preparatem wzmacniającym należy odczekać pewien czas (zalecane 4 tygodnie).
• Oczyścić naprawiane miejsce sprężonym powietrzem i dobrze nasączyć wodą. 
• Nałożyć warstwę sczepną będącą szlamem złożonym z zaprawy RM i wody 
• (ok. 1 l wody i 5 kg zaprawy). Dla zwiększenia przyczepności do wody zarobowej można dodać pły-

nu ZM HF (zalecana proporcja mieszania z wodą 1:5).
• Na świeżo nałożoną warstwę sczepną nałożyć RM w konsystencji plastycznej (ok. 750 ml wody na 

5 kg zaprawy). Nałożona warstwa zaprawy powinna wystawać 1-2 mm powyżej otaczające cegły a 
jej grubość nie powinna przekraczać 3 cm.
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• Lekko ściągniętą zaprawę przetrzeć pacą pokrytą porowatą gumą.Wykonać obróbkę kamieniarską 
po 3-4 godzinach w celu dopasowania naprawianego miejsca do otaczającej powierzchni.

Zużycie:

KKSE 100 (nr art. 0719) 0,5-3 l/m2 zależnie od podłoża

KSE 300 (nr art. 0720) 0,5-3 l/m2 zależnie od podłoża

ZM HF (nr art. 0220) 0,1-0,2 kg/m2 ZM HF 

3.3 Naprawa spoin zaprawą FM ECC
• Kolor zaprawy należy dobrać do koloru istniejącej spoiny
• Usunąć zniszczoną spoinę na głębokość min. 2 cm
• Oczyścić naprawiane miejsce i dobrze nasączyć wodą
• Wymieszać zaprawę FM ECC z wodą (ok. 13%)
• Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną. Wcisnąć zaprawę w szczelinę i ściągnąć

Zużycie:

FM ECC 4,0 kg/m2 

kolory:
szary tras (nr art. 1026)
stara biel (nr art. 1027), 
kolor na zamówienie (nr art. 1029)

3.4 Scalenie kolorystyczne cegły lub kamienia techniką laserunkową
W celu scalenia kolorystycznego proponuje się malowanie miejsc, które tego wymagają
z zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na położeniu cienkiej powłoki z farby
silikonowej o minimalnej zawartości pigmentów i wypełniaczy. Faktura cegły jest w pełni zachowana
a nałożony laserunek nie łuszczy się i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne.
Kolor powinien być dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbę silikonową w odpowiednim kolorze
miesza się z wodnym impregnatem silikonowym Funcosil WS.

Zalecane proporcje mieszania:

Color LA w wybranym kolorze (nr 
art.6430) 2 części

Color LA bezbarwna (farblos - nr 
art.6410) 1 część

FUNCOSIL WS (nr art. 0614) 1 część

Zużycie:

Należy ustalić na powierzchni próbnej, orientacyjnie można przyjąć, że na scalaną powierzchnię 
nanosi się 0,1-0,2 l/m2 laserunkowej mieszanki farby i impregnatu.

3.5 Hydrofobizacja
W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, całą elewację należy zaimpregnować odpowiednim
środkiem hydrofobizującym. Do impregnacji cegły ceramicznej najlepiej nadaje się preparat
FUNCOSIL SNL. Przy zastosowaniu impregnatów opartych na małocząsteczkowych silanach 
i siloksanach (do takich produktów zalicza się Funcosil SNL) i przestrzeganiu zalecanego zużycia
osiąga się duże głębokości wnikania i trwałą ochronę. Nawet po kilkunastu latach od wykonania
zabiegu hydrofobizacji preparatem Funcosil SNL elewacja ceglana jest chroniona przed
wnikaniem wody równie skutecznie jak bezpośrednio po zaimpregnowaniu.

Zużycie:

Należy określić w trakcie badań laboratoryjnych i na powierzchni próbnej orientacyjnie - 0,8 l/m2 
FUNCOSIL SNL (nr art. 0602)

3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pasta do czyszczenia elewacji Clean FP jest klasyfikowana jako preparat żrący, zawiera wodorofluorek 
amonowy. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje oparzenia. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
• w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to 

możliwe, pokaż etykietę

Preparat do wzmacniania kamienia KSE 300 jest klasyfikowany jako szkodliwy (dla zdrowia), 
zawiera ortokrzemian tetraetylu. Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. 
Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pary/rozpylonej cieczy
• unikać zanieczyszczenia oczu
• w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę
• stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Stosowane materiały mineralne przeznaczone do uzupełniania ubytków i spoinowania zawierają ce-
ment, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

Preparat do impregnacji hydrofobizującej Funcosil SNL jest klasyfikowany jako szkodliwy, zawie-
ra benzynę ciężką obrabianą wodorem (ropa naftowa); zawartość związków aromatycznych: < 0,5%.
Produkt łatwo palny. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy
• unikać zanieczyszczenia skóry
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
• stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
• w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać 

opakowanie lub etykietę. 

4. Przepisy związane

EN 14891: 2012 + AC: 2012 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod  
płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, 
ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 998-1: 2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji
 świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)
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PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości
powietrza w świeżej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stward-
niałej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zapra-
wach na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

RENOWACJA ELEWACJI CEGLANEJ

A-21
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

a. ściana murowana
b. niewielkie ubytki cegły wypełnione zaprawą renowacyjną RM /RESTEURIERMöRTEL/ (art. 0750)
c. uzupełnienie spoin zaprawą FM / FUGENMöRTEL/
d. wykończenie powierzchni wg projektu:
wariant 1 - hydrofobizacja preparatem FUNCOSIL SNL ( art. 0602) lub FUNCOSIL WS (art. 0614)
wariant 2 - pokrycie farbą laserunkową Color LA Historic / HISTORIC-LASUR/ ( art. 6476)
wariant 3 - pokrycie silikonową farbą kryjącą Color LA / SILICONHARZFARBE LA/ (art. 6400)

a

b

c

d
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Izolacja
INNE
04

WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

POZOSTAŁE RYSUNKI TECHNICZNE

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

iNIEKCJA RYS W STROPIE BETONOWYM OD DOŁU

A-22
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

WIDOK STROPU OD DOŁU

d - grubość stropu
OTWORY INIEKCYJNE DOPASOWAĆ DO WIELKOŚCI PAKERA
PRZED WYKONANIEM OTWORÓW USTALIĆ  POŁOŻENIE  ZBROJENIA

zamknięcie rysy Rapidhärter (art.1010)

AA

PRZEKRÓJ  PRZEZ STROP A-A

zamknięcie rysy -
WP RH rapid / RAPIDHÄRTER/ (1010)
paker iniekcyjny np. Ø =10÷13mm

pakery

iniekcja wypełniająca: ICS 2K (art. 0476)
2) sklejenie siłowe:
IR EPOXY 360 (art. 6872)
IR Epoxy 100 ( art. 0944)
3) iniekcja uszczelniająca:
IR PUR 250 ( art. 6870)
IR PUR 2K 150 ( art. 6871)
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Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

WZMOCNIENIE KOTWAMI SPĘKANEJ ŚCIANY MUROWANEJ

A-23
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

a. kotwy Spiralanker (art.4331) ø6, (art. 4334) (ø8)
b. zaprawa Spiralankermörtel M20 (art. 1028)
            lub Spiralankermörtel M30 (art. 1030)
c. zaprawa do spionowania, np. Fugenmörtel (art. 1027)

- FUGI DOKŁADANIE OCZYŚCIĆ Z LUŹNYCH I SŁABYCH CZĘŚCI,
  ZWILŻYĆ WODĄ
  WTŁOCZYĆ  PIERWSZĄ WARSTWĘ  ZAPRAWY SPIRALANKERMöRTEL
  I  WCISNĄĆ KOTEW SPIRALANKER, NANIEŚĆ DRUGĄ WARSTWĘ  ZAPRAWY
- SPOINĘ ZAMKĄĆ ZAPRAWĄ DO SPOINOWANIA NP. Fugenmörtel,

a

a
a

c
b

A

AA-A

kotwa Spiralanker (art.4331)

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

IZOLACJA COKOŁU - ŚCIANA DWUWARSTWOWA

A-24
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

obrzutka
SP Prep / VORSPRITZMöRTEL/
(art. 0400)
tynk renowacyjny
SP Top white /
SANIERPUTZ altweiss/ (art. 0402)

MB 2K (art. 3014)
izolacja przeciw
wodzie rozbryzgowej

System izolacji termicznej

styropian XPS

izolacja pionowa
MB 2K (art.3014)
alternatywnie
PBD 2K/ PROFI-BAUDICHT 2K/ (art.0886)

MB 2K (art. 3014)
izolacja natynkowa

- VM Fill rapid / VERBUNDMöRTEL S/ (art.0519)
   wierzchni tynk cokołowy
- ARMIERUNGSGEWEBE 5/100
  siatka  zbrojąca
- VM Fill / VERBUNDMöRTEL/ (art. 0517)
  warstwa sczepna
- ściana istniejąca

DS Protect/ DS SYSTEMSCHUTZ/ (art. 0823)
mata ochronna

> 
30

 c
m

> 
5 c

m

styropian ekstrudowany

ok
.2

0 
cm
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Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

IZOLACJA COKOŁU W DREWNIANYM BUDOWNICTWIE SZKIELETOWYM

A-25
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

DS Protect /DS SYSTEMSCHUTZ/
(art. 0823)
mata ochronna

BETOFIX HQ2 (art. 0554)
zaprawa pęczniejąca

> 
30

 c
m

> 
5c

m

     FUGENBAND SK 10 (art. 5017)
lub FUGENBAND SK 25 (art. 5003)
      taśma dylatacyjna

MB 2K (art. 3014)

izolacja termiczna
polistyren ekstrudowany XPS

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

IZOLACJA COKOŁU POD OKNAMI I DRZWIAMI

A-26
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

MB 2K (art. 3014)
izolacja przeciw wodzie rozbryzgowej

System izolacji termicznej

styropian extrudowany

izolacja pionowa
MB 2K (art.3014)
alternatywnie PBD 2K (art.0886)

MB 2K
izolacja tynku

DS Prtotect / DS SYSTEMSCHUTZ/ (art. 0823)
mata ochronna

ok
.2

0 
cm

FUGENBAND SK 10 lub FUGENBAND SK 25
( art. 5017/5003)  taśma uszczelniająca

Blacha ryflowana
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05TERMICZNA IZOLACJA WEWNĘTRZNA

Rozwiązania służące renowacji energetycznej
pozwalają nie tylko obniżyć koszty energii,
lecz także chronić cenną substancję budowlaną,
poprawiają parametry oceniane w ramach
certyfikatu energetycznego oraz pozwalają trwale
chronić środowisko naturalne.

Termiczna
IZOLACJA 

WEWNĘTRZNA
05



Termiczna
IZOLACJA WEWNĘTRZNA
05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA WEWNĘTRZNEJ TERMOIZOLACJI WRAZ
Z RENOWACJĄ ŚCIAN

WYKONANIE AKTYWNEJ KAPILARNIE TERMOIZOLACJI
WEWNĘTRZNEJ W SYSTEMIE IQ-THERM

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
aktywnej kapilarnie termoizolacji wewnętrznej w systemie IQ-Therm w technologii firmy Remmers.

2. Materiały
2.1. SP Levell WTA (Grundputz)
Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy wg instrukcji WTA, do nakładania
w pojedynczych warstwach o grubości do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

Kolor: szary

Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: > 1 h

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymałość na ściskanie: ok. 6 MPa

Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2 

Głębokość wnikania wody: > 5 mm

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w 
stosunku do pary 
wodnej µ: 

< 18

Porowatość: > 50% obj.

Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego 
A1

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 20 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach 1 rok

2.2. iQ-Fix
Wysokiej jakości zaprawa klejowa do klejenia płyt termoizolacyjnych systemu iQ-Therm.

Dane techniczne:

Ciężar nasypowy: ok. 1,5 kg/dm3

Kolor: stara biel

Uziarnienie: do ok. 0,5 mm

Skład: spoiwa mineralne, naturalne, mineralne kruszywa zgodne z 
EN 13139

Lambda: 0,49 W/mK
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Współczynnik μ: 17

Współczynnik AW: 0,00885 kg/m2s0,5 (0,51 kg/m2h0,5)

wc (80): 0,032 m3/m3

wc (sat): 0,50 m3/m3

Reakcja na ogień:  DIN 4102, niepalny materiał budowlany, klasa A1

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 25 kg

Trwałość podczas składowania: Na rusztach drewnianych, w miejscu suchym i zabezpieczo-
nym przed wilgocią – co najmniej 12 miesięcy

2.3. iQ-Therm 50
Aktywna kapilarnie płyta ze sztywnej pianki poliuretanowej do wykonywania wysoce termoizolacyj-
nych, zdolnych do dyfuzji systemów termoizolacji wewnętrznej, umożliwiających kapilarny transport 
wilgoci.

Dane techniczne:

Płyta z pianki PUR zgodna z normą: EN 13165

Wymiary:

grubość płyty: 50 mm +/-2 mm

długość: 1200 mm +/- 1 mm

szerokość: 600 mm +/- 1 mm

Ciężar właściwy w stanie suchym: ok. 45 kg/m3

Przewodność cieplna: 0,031 W/mK

Wytrzymałość na rozciąganie pio-
nowo do powierzchni płyty: ok. 115 kPa

Dyfuzja pary wodnej: ok. 27

w80: 0,0026 m3/m3

wsat: 0,98 m3/m3

Współczynnik Aw: 0,774 kg/(m2h0,5)

TKlasa materiału budowlanego: B2 – normalnie zapalny wg DIN 4102-1

Rodzaj opakowania: Grubość płyt: 50 mm, 8 płyt w pakiecie = 5,76 m2

Wymiary pakietu: 1200 x 600 x 400 mm

Składowanie: W miejscu zabezpieczonym przed mrozem

2.4. iQ-Therm 80
Aktywna kapilarnie płyta ze sztywnej pianki poliuretanowej do wykonywania wysoce termoizolacyjnych, 
zdolnych do dyfuzji systemów termoizolacji wewnętrznej, umożliwiających kapilarny transport wilgoci.

Dane techniczne:

Płyta z pianki PUR zgodna z normą: EN 13165

Wymiary:

grubość płyty: 80 mm +/-2 mm

długość: 1200 mm +/- 1 mm

szerokość: 600 mm +/- 1 mm

Ciężar właściwy w stanie suchym: ok. 45 kg/m3

Przewodność cieplna: 0,031 W/mK

Wytrzymałość na rozciąganie pio-
nowo do powierzchni płyty: ok. 115 kPa

Dyfuzja pary wodnej:  μ = ok. 27

w80: 0,0026 m3/m3

wsat: 0,98 m3/m3

Współczynnik Aw: 0,774 kg/(m2h0,5)

TKlasa materiału budowlanego: B2 – normalnie zapalny wg DIN 4102-1

Rodzaj opakowania: Grubość płyt: 80 mm, 5 płyt w pakiecie = 3,6 m2 

Wymiary pakietu: 1200 x 600 x 400 mm

Składowanie: W miejscu zabezpieczonym przed mrozem

2.5. iQ-Therm K50
Wewnętrzna płyta termoizolacyjna w kształcie klina do stosowania na obszarach złączy (połączenia 
ścian i sufitów) w systemie iQ-Therm. iQ-Therm K50 jest klinową płytą układaną jako termoizolacja
na elementach stykających się ze ścianami zewnętrznymi, np. sufitach i ścianach wewnętrznych.

Dane techniczne:

Płyta z pianki PUR zgodna z normą: EN 13165

Wymiary:

grubość płyty: 50/10 mm +/-2 mm

długość: 1200 mm +/- 2mm

szerokość: 600 mm +/- 2 mm

Ciężar właściwy w stanie suchym: ok. 35 kg/m3

Przewodność cieplna: 0,028 W/mK

Klasa materiału budowlanego: B2 – normalnie zapalny wg DIN 4102-1

Rodzaj opakowania: 8 płyt w pakiecie = 5,76 m2
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Wymiary pakietu: 1200 x 600 x 240 mm

Składowanie: W miejscu zabezpieczonym przed mrozem

2.6. iQ-Therm L15
Płyta termoizolacyjna do ościeży stosowana w systemie iQ-Therm, przeznaczona do obszarów brzego-
wych (ościeża okienne) i do stosowania w wąskich miejscach.

Dane techniczne:

Płyta z pianki PUR zgodna z normą: EN 13165

Wymiary:

grubość płyty: 15 mm +/-2 mm

długość: 1200 mm +/- 2mm

szerokość: 300 mm +/- 2 mm

Ciężar właściwy w stanie suchym: ok. 35 kg/m3 

Przewodność cieplna: 0,028 W/mK

Klasa materiału budowlanego: B2 – normalnie zapalny wg DIN 4102-1

Rodzaj opakowania: 10 płyt w pakiecie = 3,6 m2 

Wymiary pakietu: 1200 x 300 x 150 mm

Składowanie: W miejscu zabezpieczonym przed mrozem

2.7. iQ-Top
Tynk regulujący klimat w pomieszczeniu, cechujący się wyjątkowo wysoką zdolnością adsorpcji
i oddawania wilgoci znajdującej się w powietrzu, otwarty dyfuzyjnie, aktywny kapilarnie i termo-
izolacyjny.

Dane techniczne:

Ciężar nasypowy: ok. 1,5 kg/dm3

Kolor: stara biel

Uziarnienie: do ok. 0,5 mm

Skład: spoiwa mineralne zgodne z EN 459, naturalne, mineralne 
kruszywa zgodne z EN 13139

Lambda: 0,111 W/mK

Współczynnik μ: 12

Współczynnik AW: 0,0139 kg/m2s0,5

wc (80): 0,015 m3/m3

wc (sat): 0,76 m3/m3

Reakcja na ogień: DIN 4102, niepalny materiał budowlany, klasa A1

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 20 kg

Trwałość podczas składowania: 
Na rusztach drewnianych, w miejscu suchym i zabezpieczo-
nym przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach – trwałość 
co najmniej 6 miesięcy

 
2.8. iQ-Tex 6,5/100
Tkanina zbrojąca z włókna szklanego 

Dane techniczne:

Ciężar powierzchniowy: 105 g/m²

Wielkość oczek: 6,5 x 6,5 mm

Wytrzymałość na rozerwanie: 
wg ETAG 004 (na 5 cm)
osnowa 1400 N
wątek 1400 N

Wykończenie tkaniny: alkaliodporne, pozbawione plastyfikatorów i odporne na 
przesuwanie

Rodzaj opakowania: rolka 50 m, szerokość 1 m

Składowanie: Tkaninę IQ-TEX 6,5/100 należy przechowywać w pozycji stoją-
cej w suchych pomieszczeniach

Temperatura składowania: składowania od -10°C do +50°C

2.9. iQ-Fill
Mineralna szpachlówka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty, nadaje się do filcowania, cechuje się 
wysoką przewodnością kapilarną, do zastosowań wewnętrznych, do wygładzania powierzchni tynku 
iQ-Top.

Dane techniczne:

Ciężar nasypowy: ok. 1,2 kg/dm3

Kolor: stara biel

Uziarnienie: do ok. 0,5 mm

Skład: spoiwa mineralne zgodne z EN 459, naturalne, mineralne 
kruszywa zgodne z EN 13139

Lambda: 0,111 W/mK

Wytrzymałość na ściskanie: < 2,5 N/mm²

Nasiąkliwość kapilarna: > 1 kg/m²h0,5

Współczynnik oporu dyfuzji pary 
wodnej: < 10

Grubość warstwy szpachlówki: do 2 mm

Reakcja na ogień: DIN 4102, niepalny materiał budowlany, klasa A1
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Czyszczenie narzędzi: Narzędzia Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 15 kg

Składowanie:
Na rusztach drewnianych, w miejscu suchym i zabezpieczo-
nym przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach – trwałość 
co najmniej 12 miesięcy

2.10. iQ-Paint
Wysokiej jakości, niskoemisyjna farba wewnętrzna nie zawierająca rozpuszczalników i plastyfikatorów
odporna na zmywanie. Odporność na ścieranie na mokro wg EN 13300, klasa 3

 Dane techniczne w momencie dostawy:

Gęstość: 1,48 kg/l

Lepkość: odpowiednia do stosowania

Rozcieńczalnik: woda

Odporność na zmywanie zapewniona

Wartość sd: <0,01 m (wg EN ISO 7783-2)

Kolory: nr art. 0237 biały
nr art. 0238 kolory specjalne

Ścieranie na mokro: klasa 3 wg EN 13300

Współczynnik kontrastu: klasa 1 (>99,5%) przy wydajności 6,5 m²/litr

Stopień połysku: tępo matowy (<5 przy kącie pomiaru 85°)

Maksymalne uziarnienie: drobnoziarniste (<100µ)

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Pojemnik z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l

Składowanie: 
W oryginalnych zamkniętych opakowaniach przechowywa-
nych w miejscu chłodnym ale chronionym przed mrozem – 
trwałość co najmniej 12 miesięcy.

2.11. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych.

3.1. Przygotowanie powierzchni 
Osłonić wszystkie powierzchnie nie poddawane zabiegom renowacyjnym np. okna, drzwi i posadzki. 
Wszystkie podłoża muszą być mocne, nośne i pozbawione działających antyadhezyjnie, odspojonych 
lub miękkich fragmentów. Należy całkowicie usunąć tynki i szpachlówki gipsowe. Gips wykazuje już 
przy niewielkim obciążeniu wilgocią pewną rozpuszczalność w wodzie. W efekcie dochodzi do reakcji 
rozkładu powiązanych z nieprzyjemnym zapachem, utratą wytrzymałości i degradacją powierzchni.

Na bardzo nierównych podłożach konieczne jest zamknięcie spoin i wygładzenie powierzchni pod
później nakładane warstwy z zastosowaniem zaprawy wyrównawczej spełniającej wymagania
instrukcji odnoszącej się do tynków renowacyjnych. Można do tego celu zastosować mineralny
tynk podkładowy Remmers SP Levell, który zawiera spoiwo odporne na siarczany oraz cechuje się
wysoką zdolnością magazynowania soli znajdujących się w murze. Ukształtowanie powierzchni, krawę-
dzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Zaleca się aby tynki regulujące klimat w pomieszczeniu wykonywać jako tynki kategorii III.

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokości,

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ściany.

• Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie mogą być 
większe niż 3 mm na 1 mb.

Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek.   
Zużycie: ok.: 9,5 kg/m²/cm grubości warstwy Remmers SP Levell

3.2. Klejenie płyt Remmers iQ-Therm
Płyty termoizolacji wewnętrznej Remmers iQ-Therm należy przyklejać całą powierzchnią z zasto-
sowaniem materiału Remmers iQ-Fix, hydraulicznie wiążącej zaprawy klejowej. Zaprawa klejowa
Remmers iQ-Fix jest w odpowiednim stopniu otwarta na dyfuzję pary wodnej oraz cechuje
 się dobrą przewodnością kapilarną. Wlać 7,5-8,5 l wody do czystego pojemnika, dodać 25 kg iQ-Fix 
i dokładnie wymieszać, aż powstanie jednorodna, odpowiednia do stosowania, pozbawiona grudek 
konsystencja (czas mieszania co najmniej 3 minuty). Mniejsze ilości miesza się w proporcji 0,30 – 0,35 
l wody na każdy kilogram proszku. Po wymieszaniu z wodą materiał iQ-Fix jest gotowy do użycia. 
Nie należy mieszać większych ilości zaprawy niż można wykorzystać w ciągu około 60 minut. Za pomocą
zaprawy klejowej można wyrównywać nierówności podłoża do maks. 1 cm, w przypadku większych
nierówności należy zastosować tynk podkładowy Remmers SP Levell.
Do klejenia wewnętrznych płyt termoizolacyjnych zaprawę klejową nakłada się na podłoże oraz na
płyty używając odpowiedniej pacy ząbkowanej (metoda nakładania na obydwie powierzchnie).
Ostateczna grubość warstwy zaprawy klejowej musi wynosić co najmniej 5 mm. Po rozprowadzeniu 
zaprawy klejowej iQ-Fix, przycisnąć płytę iQ-Therm do świeżej warstwy zaprawy klejowej i w razie po-
trzeby poprawić położenie. Płyty układać bez odstępów. Unikać spoin krzyżowych i nie wprowadzać 
zaprawy klejowej między płyty! Układanie płyt należy zaczynać od dołu. Pierwsza warstwa płyt musi 
być dokładnie wypoziomowana. Drugą warstwę i kolejne układa się z przesunięciem o około połowę
długości płyty. W narożnikach pomieszczeń, w przypadku gdy na obydwu ścianach układana jest
termoizolacja wewnętrzna, płyty należy układać w taki sposób, aby wzajemnie zazębiały się. Do cięcia 
płyt należy używać pił do cięcia drewna. Ubytki w okolicy spoin można wypełnić poliuretanową pianką 
montażową. 

Zużycie:

Remmers iQ-Fix (w metodzie nakła-
dania na obydwie powierzchnie) ok.: 7-8 kg/m² 

Remmers iQ-Therm 50 lub Rem-
mers iQ-Therm 80 1,38 płyty/m² 

W ościeżach okiennych i ewentualnie drzwiowych zamiast płyt Remmers iQ-Therm 50 stosuje
się wąskie płyty iQ-Therm L15 o szerokości 30 cm i grubości 15 mm, na ścianach wewnętrznych 
dochodzących do ścian z termoizolacją wewnętrzną oraz na stropach należy przykleić płyty klinowe 
iQ-Therm K50. 
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3.3. Montaż profili chroniących narożniki
Na narożnikach płyt np. w otworach okiennych i drzwiowych zaleca się stosować profile narożnikowe.
Można zastosować np. profile narożnikowe z tworzywa sztucznego zintegrowane z pasmami tkaniny
zbrojącej. Przyciąć profile narożnikowe, nanieść zaprawę klejową Remmers iQ-Fix na narożniki płyt
i natychmiast wtopić profil narożnikowy.

3.4. Tynk regulujący klimat Remmers iQ-Top
Po stwardnieniu zaprawy klejowej, najwcześniej po 12 godzinach, wykonuje się specjalny tynk Remmers
iQ-Top o wysokiej termoizolacyjności, aktywny kapilarnie, otwarty na dyfuzję oraz regulujący
klimat w pomieszczeniu ze specjalną tkaniną zbrojącą iQ-Tex.
Wlać 6,5-6,8 l wody do czystego pojemnika, dodać 20 kg iQ-Top i intensywnie wymieszać odpowiednią
mieszarką (np. mieszarką przeciwbieżną BEBA), aż powstanie jednorodna, odpowiednia do 
stosowania, pozbawiona grudek konsystencja, czas mieszania około 3 minuty. Po odczekaniu
3 minut czasu dojrzewania należy jeszcze raz krótko zamieszać. Czas przydatności do stosowania po 
wymieszaniu: 30 minut w zależności od warunków otoczenia. Przy stosowaniu iQ-Top jako warstwy 
zbrojonej na płytach iQ-Therm, zaprawę nakłada się warstwą o grubości 5 mm używając pacy 
ząbkowanej10/12 mm i na świeżo przeczesuje. Używając pacy stalowej gładkiej wtapia się tkaninę 
iQ-Tex w zaprawę unikając fałd. Należy przy tym zwrócić uwagę aby pojedyncze pasma tkaniny w 
miejscach cięć i na brzegach miały zakłady co najmniej 10 cm. Następnie przeciągnąć pacą stalową. 
Nad tkaniną musi być co najmniej 1 mm iQ-Top. 
Nakładanie drugiej warstwy tynku następuje świeże na świeże, przy czym całkowita grubość tynku 
nie może przekraczać 15 mm. W pobliżu otworów (ościeżnice okienne i drzwiowe) należy dodatkowo 
wykonać zbrojenie ukośne, które leży nad zbrojeniem powierzchniowym. Należy zwrócić uwagę, 
aby pasma tkaniny szczelnie przylegały w pobliżu narożników otworów. Świeżo ułożony tynk
iQ-Top natychmiast ściągnąć w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a następnie w drugą stronę łatą 
aluminiową, pozostawiając szorstką powierzchnię. Po wystarczającym stężeniu przetrzeć powierzchnię 
np. pacą filcową. Nakładanie iQ-Fill może nastąpić najwcześniej po 24 godzinach.

Zużycie:

Remmers iQ-Top ok.: 5,8 kg/m² na każdy cm grubości

Remmers iQ-Tex ok.: 1,1 m²/m² 

3.5. Szpachlowanie
Szpachlowanie powierzchni tynku iQ-Top jest konieczne tylko wtedy, gdy wymagana jest gładka 
powierzchnia ścian. W celu wygładzenia i wyprowadzenia drobnoziarnistej, zamkniętej, nadającej 
się do malowania powierzchni należy użyć mineralnej szpachlówki drobnoziarnistej Remmers iQ-Fill.

Wlać ok. 4,5-4,7 l wody do czystego pojemnika, dodać 15 kg iQ-Fill i intensywnie wymieszać odpowie-
dnią mieszarką/mieszadłem przez ok. 3 minuty, aż powstanie jednorodna, odpowiednia do stoso-
wania konsystencja. Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina w zależności
od warunków otoczenia. Po ewentualnym wstępnym przygotowaniu podłoża rozciągnąć wymieszaną 
szpachlówkę używając pacy stalowej, przeciągnąć w drugą stronę względnie wygładzić i po ok. 20 
minutach, zależnie od właściwości podłoża i warunków otoczenia, wykończyć powierzchnię używając 
pacy drewnianej lub filcowej w zwykłej technice. Pracować świeże na świeże, unikając śladów łączenia. 
Grubość warstwy tynku nakładanego w jednym cyklu może wynosić maksymalnie 2 mm. Szpachlówka 
po stwardnieniu nadaje się do szlifowania.
Zużycie: Remmers iQ-Fill ok.: 1,5 kg/m²/mm grubości, średnio zużycie wynosi do 3 kg/m²

3.6. Powłoka malarska
Do wykonania powłoki malarskiej należy zastosować wysokojakościową, niskoemisyjną, farbę 
wewnętrzną nie zawierającą rozpuszczalników i plastyfikatorów Remmers iQ-Paint, farba ta jest 
odporna na zmywanie. Przy nakładaniu pierwszej warstwy farby na prawidłowo przygotowane
powierzchnie systemu Remmers iQ-Therm i sąsiadujące podłoża, do farby iQ-Paint można dodać
do 10% wody. Drugą warstwę wykonać nie rozcieńczonym materiałem. 

Nakładać pędzlem, ławkowcem, wałkiem lub urządzeniem natryskowym. Zużycie: Remmers iQ-Paint 
ok. 0,15 l/m² na każdą warstwę w zależności od właściwości podłoża.

3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Stosowane materiały mineralne przeznaczone do wyrównania powierzchni, klejenia płyt 
termoizolacyjnych, tynkowania i szpachlowania zawierają cement, który w połączeniu z wodą reaguje 
alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

4. Przepisy związane

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-EN 13165:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej 
pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN-1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

WEWNĘTRZNA IZOLACJA TERMICZNA W SYSTEMIE IQ-THERM

A-27
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

ściana istniejąca

tynk istniejący
(z wyłączeniem tynku gipsowego)

klej  iQ -Fix (art.0225) gr. ok. 5mm

płyta termiczna iQ - Therm 50 (art.0242)
lub iQ-Therm 80 (art. 0243)

siatka zbrojąca iQ-Tex 6,5/100  (art.0236)

tynk iQ-Top (art.0228) gr. 10-15mm

(opcja)
mineralna szpachlówka  iQ - Fill (art.0232)

farba  iQ-Paint (art.0237),
iQ Paint ST (art. 0235)

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

WEWNĘTRZNA IZOLACJA TERMICZNA W SYSTEMIE IQ-THERM -
STYK ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

A-28
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

WEWNĄTRZ
ZEWNĄTRZ

ściana istniejąca

tynk istniejący

klej  iQ -Fix ( art.0225)

płyta iQ-Therm 50 (art. 0242)
lub IQ-Therm 80 (art. 0243)

siatka zbrojąca iQ-Tex 6,5/100  (art. 0236)

tynk iQ-Top ( 0228)

mineralna szpachlówka  iQ-Fill art. 0232)

farba
iQ-Paint (art.0237)  lub
iQ Paint ST (art. 0235)
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Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

WEWNĘTRZNA IZOLACJA TERMICZNA W SYSTEMIE IQ-THERM -
IZOLACJA WNĘKI OKIENNEJ

A-29
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

ściana istniejąca

tynk istniejący

klej  IQ -Fix (art. 0225), gr. ok. 0,5 cm

płyta IQ - Therm 50 (art. 0242)
lub IQ - Therm 80 (art. 0243)

siatka zbrojąca IQ-Tex 6,5/100 (art. 0236)

tynk IQ-Top (art.0228), gr.10-15mm

mineralna szpachlówka  IQ-Fill (art.0232)

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

WEWNĘTRZNA IZOLACJA TERMICZNA W SYSTEMIE IQ-THERM -
OSADZENIE PUSZKI ELEKTRYCZNEJ W ŚCIANIE

A-30
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

ściana istniejąca

tynk istniejący
(wyłączając tynk gipsowy)

iQ-Therm 50 od tyłu puszki;
krążek lub kwadrat szerszy
od wymiarów puszki
o co najmniej 4 cm

WEWNĄTRZ

puszka elektryczna

system iQ-Therm 50 (art.0242)

pianka poliuretanowa
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Termiczna
IZOLACJA WEWNĘTRZNA
05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA SYSTEMU TYNKU ANTYPLEŚNIOWEGO

WYKONANIE SYSTEMU TYNKU ANTYPLEŚNIOWEGO 
REMMERS W SYSTEMIE SLP

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
systemu tynku antypleśniowego w zastosowaniach wewnętrznych w technologii firmy Remmers.

1.2. Zakres robót objętych ST
System tynku antypleśniowego, którego dotyczy specyfikacja, stanowi warstwę ochronną 
i regulującą wilgotność i podwyższającą termoizolacyjność przegrody budowlanej. System tynku 
antypleśniowego jest zalecany do stosowania na ścianach zaatakowanych przez grzyby pleśniowe 
lub zagrożonych zaatakowaniem przez grzyby pleśniowe a także w celu zapobiegania procesom 
związanym z kondensacją wody w pomieszczeniach mieszkalnych. System jest stosowany do 
naprawy i renowacji powierzchni ścian wewnętrznych także zawilgoconych, w budynkach starych 
i nowych, w tym w obiektach zabytkowych także na podłożach o niskiej wytrzymałości i nośności.
Prace renowacyjne powinny przebiegać w następujący sposób:
• skucie istniejących tynków co najmniej do wysokości 80 cm powyżej górnej krawędzi uszkodzeń 
• usunięcie spoin na głębokość min. 2 cm
• uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie nierówności ścian z użyciem zaprawy tynkarskiej 

podkładowej SP Levell WTA
• obrzutka z gotowej zaprawy SP Prep
• wykonanie warstwy tynku antypleśniowego SP Top SL
• szpachlowanie drobnoziarnistą zaprawą SL Fill Q2
• malowanie specjalną farbą, otwartą dyfuzyjnie i aktywną kapilarnie Color SL

Tynki antypleśniowe, tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać aktualnej normie dotyczącej
tynków zwykłych.

2. Materiały
2.1. SP Prep (Vorspritzmörtel)
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych 
później warstw tynku.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3

Kolor: szary

Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością

Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego 
A1

Głębokość wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w 
stosunku do pary wodnej µ: ok. 15

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach 1 rok
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2.2. SP Levell WTA (Grundputz)
Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy wg instrukcji WTA, do nakładania w poje-
dynczych warstwach o grubości do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3

Kolor: szary

Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: > 1 h

Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymałość na ściskanie: CS III

Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2 

Głębokość wnikania wody: > 5 mm

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w 
stosunku do pary 
wodnej µ: 

< 18

Porowatość: > 50% obj.

Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego 
A1

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą.

Rodzaj opakowania: Worek papierowy 20 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach 1 rok.

2.3. SP Top SL (Schimmel-Sanierputz)
Odporny na siarczany tynk lekki o wysokiej przewodności kapilarnej i wysokiej zdolności
magazynowania wody. Do zastosowań wewnętrznych, także jednowarstwowo.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 0,7 kg/dm3

Kolor: stara biel

Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością

Uziarnienie: ≤ 2 mm

Wytrzymałość na ściskani CS I

Nasiąkliwość kapilarna: > 1 kg/m2 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w 
stosunku do pary wodnej µ ≤ 8

Przewodność cieplna: ok. 0,15 W/mK

Wytrzymałość na odrywanie: > 0,08 N/mm2 

Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego 
A 1

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach 1 rok.

2.4. SL Fill Q2 (Schimmel-Sanierspachtel)
Mineralna szpachlówka powierzchniowa i tynk drobnoziarnisty do wygładzania tynków antypleśnio-
wych Remmers i płyt antypleśniowych Remmers, może być filcowana i cechuje się wysoką przewod-
nością kapilarną, do zastosowań wewnętrznych.

Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3 

Kolor: stara biel

Nadzór jakościowy: skład i jakość

Uziarnienie: do ok. 0,5 mm

Wytrzymałość na ściskani CS II

Nasiąkliwość kapilarna: w > 1 kg/m2h0,5

Współczynnik oporu dyfuzyjnego w 
stosunku do pary wodnej µ < 10

Grubość nakładanej warstwy: do 2 mm

Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego 
A 1

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg

Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym 
przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 12 miesięcy

2.5. Color SL (Schimmel-Sanierfarbe)
Wysokiej jakości, niskoemisyjna, nie zawierająca rozpuszczalników i plastyfikatorów farba wewnętrzna. 
Ścieranie na mokro wg EN 13300, klasa 3

 Dane techniczne w momencie dostawy:

Gęstość: 1,48 kg/l

Lepkość: odpowiednia do stosowania

Rozcieńczalnik: woda

Kolor biały

Odporność na zmywanie zapewniona

Wartość sd: <0,01 m (wg EN ISO 7783-2)
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Ścieranie na mokro wg EN 13300: Klasa 3

Współczynnik kontrastu: Klasa 1 (>99,5%) przy wydajności 6,5 m2 /litr

Stopień połysku: głęboki mat (<5 dla kąta pomiaru 85°)

Maksymalna wielkość ziaren: <100μ

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l

Trwałość podczas składowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłodnym ale zabez-
pieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy

2.6. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.

3. Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych.

3.1. Przygotowanie podłoża
Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z pasem co najmniej
80 cm powyżej granicy zniszczeń/zawilgocenia/zaatakowania przez pleśń. Wydłutować uszkodzone
spoiny do głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare powłoki malarskie
oraz osypujące się cząstki. Zaatakowane przez pleśń stare tynki, powłoki malarskie lub tapety
usuwać w taki sposób aby w jak najmniejszym stopniu dopuszczać do rozpylania zarodników pleśni.
Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować dużych ilości wody, zaleca się stosowanie
metod suchych, mechanicznych.

3.2 Wyrównanie podłoża
Zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie materiałem SP Levell -WTA-. Wlać najpierw
ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg SP Levell WTA i intensywnie
wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., aż do uzyskania
właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią
ilość podawanej wody w zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego. Czas przydatności
do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina. Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę 
ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego w warstwach o grubości od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw 
nanosi się 1 cm tynku jako warstwę kontaktową, pozostawia na krótki czas aby zaprawa lekko 
związała i uzupełnia do przewidzianej grubości tynku. Przy pracach renowacyjnych w przypadku
warstw wyrównawczych wymaga się aby minimalna grubość warstwy wynosiła 10 mm.
Zaprawa wyrównawcza nie musi być nakładana na całą powierzchnię podłoża, a jedynie na
powierzchnie wymagające wyrównania. Później na całą tynkowaną powierzchnię narzuca się 
obrzutkę. W przypadku nakładania warstwy wyrównawczej na całą powierzchnię, po stężeniu tynku
należy nadać mu szorstkość grzebieniem do tynku lub pacą z nabitymi gwoździami. Przy
takim wykończeniu powierzchni nie wykonuje się obrzutki. Po wykonaniu warstwy wyrównawczej 
należy odczekać co najmniej 1 dzień na każdy mm grubości warstwy wyrównawczej.
Zużycie na każde 10 mm grubości: 9,5 kg/m2 SP Levell -WTA-

3.3 Obrzutka
Na przygotowanym podłożu należy wykonać obrzutkę stosując materiał SP Prep. Wlać najpierw ok. 6 l 
wody do czystego pojemnika, wsypać 30 kg materiału SP Prep i wymieszać za pomocą mieszadła, aż do 
uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowania. Dopuszczalny czas stosowania po 
wymieszaniu: ok. 1 godz. Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę 
SP Prep cienką warstwą. Zaprawa powinna pokrywać ok. 50% powierzchni. 
Zużycie: ok. 3 kg/m2 SP Prep.

3.4 Wykonanie tynku antypleśniowego
Wlać najpierw ok. 6,5- 6,8 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, dodać 20 kg Remmers 
SP Top SL i intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła śrubowego (np. mieszarki
przeciwbieżnej BEBA) przez ok. 3 min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji.
Po odczekaniu czasu dojrzewania 8-10 minut jeszcze raz zamieszać. 
Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, rozciąga się zaprawę ręcznie, przy warstwach o grubości
powyżej 20 mm nakłada się tynk w kilku cyklach, względnie nakłada za pomocą agregatu 
tynkarskiego, w każdym przypadku minimalna grubość tynku wynosi 20 mm. Tynk o grubości 
ponad 50 mm należy wykonywać dwuwarstwowo, przy czym pierwszą warstwę należy zgrubnie 
ściągnąć łatą i nadać jej szorstkość np. grzebieniem tynkarskim w celu zapewnienia dobrej 
przyczepności drugiej warstwy. Nakładanie drugiej warstwy następuje po wystarczającym 
stwardnieniu i, przy jednolitej grubości pierwszej warstwy, najwcześniej na drugi dzień. 
W przypadku bardzo nierównego i spękanego podłoża powstają znaczne różnice w grubości tynku. 
Nierównomierne twardnienie i wysychanie powoduje naprężenia, które mogą prowadzić do 
powstania rys i pustek. Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską Remmers SP Top SL ściąga się w jedną 
stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą łatą aluminiową, pozostawiając szorstką powierzchnię. 
Po wystarczającym stwardnieniu przeciera się powierzchnię tynku kratowym zdzierakiem. 
Nakładanie szpachlówki Remmers SP Top SL może nastąpić po 3 dniach. 
Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy z zastosowaniem agregatu tynkarskiego należy wypełnić wcześniej 
zwilżony przewód szlamem wapiennym lub zaprawą Remmers SP Top SL aby uniknąć zaczopowania. 
Przy przestojach trwających powyżej 15 minut należy przewidzieć okresowe czyszczenie. Przy 
stosowaniu mieszarek przepływowych należy wybierać co 15 minut zaprawę Remmers SP Top SL 
w celu wymieszania, w razie dłuższych przestojów agregaty należy czyścić.

Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie 
wolno ich mocować na materiały gipsowe i nie wolno pozostawiać ich w tynku. Usuwa się je, gdy tynk 
stężeje a ślady zaciera się odpowiednią zaprawą tynkarską.

Zużycie:

Nakładanie agregatem tynkarskim ok. 6,8 kg/m² na cm grubości warstwy 

Nakładanie ręczne przy mieszaniu 
mieszarką BEBA ok. 5,8 kg/m² na cm grubości warstwy

ZM HF (nr art. 0220) 0,1-0,2 kg/m2 ZM HF 

3.5 Szpachlowanie powierzchni tynku
Szpachlowanie wykonuje się, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej
faktury. Wlać ok. 6-6,2 l wody do czystego pojemnika i dodać 20 kg Remmers SL Fill Q2, a następnie 
intensywnie wymieszać przez ok. 3 minuty odpowiednią mieszarką/mieszadłem aż do uzyskania 
jednorodnej masy o konsystencji odpowiedniej do stosowania. Czas przydatności mieszanki do 
stosowania wynosi około 1 godzinę, zależnie od warunków otoczenia. Po ewentualnym wstępnym 
przygotowaniu podłoża należy rozprowadzić wymieszaną szpachlówkę Remmers SL Fill Q2używając 
pacy stalowej, następnie ściągnąć względnie wy-gładzić. Po około 20 minutach można opracować 
powierzchnię używając pacy drewnianej lub filcowej względnie kielni.Należy zawsze pracować świeże 
na świeże, unikać śladów łączenia. Grubość warstwy nie może przekraczać 2 mm. Po stwardnieniu 
szpachlówkę można szlifować. Zużycie: 1,5 kg/m2 na każdy mm grubości przeciętnie do 3 kg/m2 .
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3.6 Wykonanie powłoki malarskiej
Przy nakładaniu pierwszej warstwy farby Color SL na prawidłowo przygotowane powierzchnie poddane 
renowacji antypleśniowej oraz obszary przylegające należy ją rozcieńczyć przez dodanie maks. 10% 
wody. Drugą warstwę wykonuje się farbą nie rozcieńczoną. 

Zużycie ok. 0,30 l/m² w przypadku nakładania 2 warstw

Temperatura stosowania: Nie stosować w temperaturach poniżej +8ºC (temperatura 
podłoża i powietrza).

3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Stosowane materiały mineralne należące do systemu tynku antypleśniowego zawierają cement, który 
w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy:
• chronić przed dziećmi
• nie wdychać pyłu
• unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
• zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
• nosić odpowiednie rękawice ochronne

4. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe

4.1. Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Zaleca się aby tynki antypleśniowe wykonywać jako tynki 
kategorii III. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty.  Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie powinny 
być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu do 3,5 m wysokości, 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie powinno być większe niż 3 mm
na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ściany. Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta w dokumentacji projektowej nie powinno być większe niż 3 mm na 1 mb.
Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek.

Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp., 
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

5. Przepisy związane

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji
 świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości
powietrza w świeżej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości
na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stward-
niałej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zapra-
wach na obrzutkę i do tynkowania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska

PN-EN 13914-1:2016-04 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych   
i wewnętrznych -- Część 1: Tynki zewnętrzne

PN-EN 13914-2:2016-04 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na zewnętrzną
obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie -- Część 2: Rozważania projektowe 
i podstawowe zasady tynkowania wnętrz (oryg.)
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Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektów technicznych zagadnienia. Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu stosowania i dane techniczne produktów znajdują się w aktualnych instrukcjach technicznych.

WEWNĘTRZNA IZOLACJA ANTYPLEŚNIOWA W SYSTEMIE SLP

A-31
10.17

Remmers Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne; ul. Sowia 8;
tel. 61/816 81 50; e-mail: architektura@remmers.pl;
www.remmers.pl; www.remmers-architektura.pl

ściana istniejąca

tynk istniejący
(wyłączając tynk gipsowy)

klej SLP Fix (art.0513), gr. ok. 5mm

płyta SLP  CS 25 (art.0273)
        SLP  CS 30 (art.0274)
        SLP  CS 50 (art.0275)

mineralna szpachlówka/
SL Fill Q2 (art.2996)

farba Color SL (art.2991),

INDEKS RYSUNKÓW

A-01/ Uszczelnienie istniejącej piwnicy od zewnątrz z użyciem masy polimerowo-bitumicznej 
PBD

A-02/ Pionowa izolacja przeciwwilgociowa w budynku istniejącym. Ściany ze starą powłoką
bitumiczną

A-03/ Uszczelnienie od zewnątrz dylatacji ściany fundamentowej

A-04/ Hydroizolacja w starym budownictwie. Izolacja przeciwwilgociowa ścian od zewnątrz 
z użyciem MB 2K

A-05/ Izolacja przeciwwilgociowa od wewnątrz

A-06/ Izolacja pozioma ścian metodą wierconych otworów z użyciem kremu iniekcyjnego 
Kiesol C

A-07/ Izolacja pozioma ścian metodą wierconych otworów z użyciem kremu iniekcyjnego 
Kiesol C. Detal

A-08/ Połączenie przeciwwilgociowej izolacji wewnętrznej z zewnętrzną

A-09/ System tynków renowacyjnych z warstwą magazynującą sole

A-10/ Hydroizolacja w nowym budownictwie. Izolacja pod płytą żelbetową, ściana funda-
mentowa murowana

A-11/ Hydroizolacja w nowym budownictwie. Izolacja pod płytą fundamentową i pod posadzką

A-12/ Hydroizolacja w nowym budownictwie. Izolacja na ścianie murowanej i żelbetowej
płycie fundamentowej bez odsadzki

A-13/ Hydroizolacja w nowym budownictwie. Izolacja na płycie fundamentowej i na ścianie 
murowanej

A-14/ Balkon – sposób mocowania obróbki blacharskiej

A-15/ Balkon – wykonanie narożnika

A-16/ Hydroizolacja tarasu nad pomieszczeniem użytkowym.

A-17/ Basen – wykonanie narożnika

A-18/ Uszczelnienie zbiornika wody pitnej

A-19/ Naprawa elementów żelbetowych. Otulina poniżej 1cm

A-20/ Naprawa elementów żelbetowych. Otulina powyżej 1cm
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A-21/ Renowacja elewacji ceglanej

A-22/ Iniekcja rys w stropie betonowym od dołu

A-23/ Wzmocnienie kotwami spękanej ściany murowanej

A-24/ Izolacja cokołu  - ściana dwuwarstwowa

A-25/ Izolacja cokołu  - drewniane budownictwo szkieletowe

A-26/ Izolacja cokołu  - pod oknami i drzwiami

A-27/ Wewnętrzna izolacja termiczna w systemie IQ-Therm

A-28/ Wewnętrzna izolacja termiczna w systemie IQ-Therm. Styk ściany wewnętrznej
i zewnętrznej

A-29/ Wewnętrzna izolacja termiczna w systemie IQ-Therm. Izolacja wnęki okiennej

A-30/ Wewnętrzna izolacja termiczna w systemie IQ-Therm. Osadzenie puszki elektrycznej

A-31/ Wewnętrzna izolacja antypleśniowa w systemie SLP
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