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Obszary stosowania 

Do wytwarzania szlamów sczep-
nych, przyczepnych zapraw, za-
praw naprawczych.  
Do ulepszania jastrychów, tynków 
cementowych, warstw napraw-
czych oraz jako uniwersalny śro-
dek gruntujący poprawiający przy-
czepność na podłożach mineral-
nych. 

Właściwości produktu 

Remmers Haftfest jest odporną na 
zmydlanie dyspersją tworzywa 
sztucznego o wysokiej zawartości 
ciał stałych, którą można stosować 
z cementem. 
Jako dodatek do wody zarobowej 
produktów cementowych Rem-
mers Haftfest poprawia wytrzyma-
łość na zginanie i ściskanie oraz 
przyczepność a także zmniejsza 
nasiąkliwość wytwarzanych mie-
szanek. 

Podłoże 

Podłoże musi być mocne i oczysz-
czone z resztek środków antyad-
hezyjnych do szalunków.  
Powierzchnie powinny być wilgot-
ne, lecz nie mokre i bez sączącej 
się wody. Wytrzymałość na odry-

wanie dla betonu na poziomych 
powierzchniach (płyty betonowe), 
przeznaczonych do pokrycia ja-
strychem zespolonym, powinna 
wynosić co najmniej 1,5 N/mm². 
 

Sposób stosowania  

Remmers Haftfest stosowany jest 
z reguły jako dodatek do wody 
zarobowej. Preparat Remmers 
Haftfest należy dobrze wymieszać 
z wodą i tę mieszankę zastosować 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0220 

Haftfest 
Wodna dyspersja polimerowa 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt wodny  Do zastosowań 

zewnętrznych i 
wewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 Ilość 
nakłądanego 

materiału 
zależnie od 

sposobu 
stosowania 

 Przechowywać w 
miejscu suchym, 
zabezp. przed 

mrozem i 
słońcem, dobrze 

zamykać 
opakowanie 

 Okres 
przechowywania 

    

 

Dane techniczne produktu 

Gęstość (20°C): ok. 1,08 g/cm
3 

Odczyn pH (DIN 53785): ok. 9,0 
Zawartość polimerów:  ok. 30% 
Wytrzymałość na odrywanie (DIN 18 555): do 3 N/mm

2
 

Wytrzymałość na odrywanie przy ścinaniu: do 4 N/mm
2
 

Zastosowanie 
 

Uziarnienie 
 

Grubość 
warstwy 
 

Proporcja 
mieszania 
Haftfest : 
woda 

Zaprawa drobnoziarnista 0 - 0,5 mm do 2 mm 1 : 1 

Szlam sczepny 0 - 1 mm do 3 mm 1 : 1 

Zaprawa sczepna 0 - 2 mm do ok. 5 mm 1 : 2 

Obrzutka 0 - 4 mm do ok. 6 mm 1 : 3 

Zaprawa do naprawy 
betonu 0 - 4 mm ok. 8 - 15 mm 1 : 3 

Jastrych zespolony 0 - 4 mm do 40 mm 1 : 4 

Beton drobnoziarnisty 0 - 8 mm do 50 mm 1 : 5 

Gruntowanie betonu, jastrychu cementowego i anhydry-
towego 1 : 3 

Poprawa przyczepności szlamów uszczelniających 1 : 3 
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jako płyn zarobowy do zaprawy. 
Przy stosowaniu jako środek grun-
tujący poprawiający przyczepność 
należy równomiernie nanieść od-
powiednio rozcieńczony wodą 
preparat Haftfetst używając wałka  
lub nanieść natryskowo, unikając 
tworzenia kałuż. W przypadku 
podłoży bardzo chłonących ko-
nieczne jest powtórzenie grunto-
wania w czasie 24 godzin. 
Podanych czasów nie wolno prze-
kraczać ponieważ dyspersje two-
rzyw sztucznych w przypadku zbyt 
długiego schnięcia i stworzenia 
nieprzepuszczalnej błony mogą 
działać jako warstwa rozdzielająca 
dla innych materiałów. 
Stosowanie materiałów budowla-
nych zmodyfikowanych w ten spo-
sób odbywa się zgodnie z ogólny-
mi zasadami technologii betonu  
i materiałów cementowych oraz 
zgodnie ze stanem techniki. 
Dyspersje tworzyw sztucznych 
tworzą po wyschnięciu błonę, która 
działa jako warstwa rozdzielająca 
dla materiałów cementowych. Na-
leży zawsze pracować świeże na 
świeże. 
 
Wskazówki 

Nie stosować w temperaturach 
poniżej +5°C. Podane właściwości 
techniczne obowiązują po całkowi-
tym stwardnieniu przygotowanych 
mieszanek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narzędzia, czyszczenie  

Ławkowiec, szczotka, szpachla lub 
kielnia. 
Czyszczenie: Czyścić na świeżo 
wodą, po związaniu stosować roz-
puszczalnik V 101 w celu spęcz-
nienia. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki blaszane 1 kg, 5 kg  
i 10 kg. 
 
Zużycie: 
0,1 - 0,8 kg/m² zależnie od rodzaju 
zastosowania. 
 
Składowanie:  
W zamkniętych oryginalnych po-
jemnikach, przy składowaniu w 
chłodnym miejscu co najmniej 12 
miesięcy. 
 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

 


