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Obszary stosowania 
Do uzyskiwania drobnoziarnistej, 
zamkniętej, nadającej się do ma-
lowania powierzchni tynku w za-
stosowaniach wewnętrznych oraz 
do wygładzania powierzchni tynku 
iQ-Top. 
Właściwości produktu 

Remmers iQ-Fill jest fabrycznie 
wymieszaną szpachlówką, która 
po wymieszaniu z wodą jest goto-
wa do użycia i twardnieje hydrau-
licznie. Zaprawa jest plastyczna, 
łatwo się szpachluje i ma dobrą 
przyczepność. Przy prawidłowym, 
profesjonalnym nakładaniu możli-
we jest wykonanie bardzo równych 
i gładkich powierzchni. 
Stwardniała zaprawa jest prze-
puszczalna dla pary wodnej i od-
porna na wodę, poza tym cechuje 
się wysoką przewodnością kapi-
larną. 
Podłoże 

Podłoże musi być nośne i wolne 
od substancji obniżających przy-
czepność (np. odspojone fragmen-
ty, pył, piaszczenie, wykwity, za-
nieczyszczenia). Przyczepność 
można poprawić przez wstępne 
zwilżenie. 

Sposób stosowania 

Wlać ok. 4,5-4,7 l wody do czy-
stego pojemnika na zaprawę, wsy-
pać 15 kg iQ-Fill i intensywnie 
wymieszać odpowiednią mieszar-
ką/mieszadłem przez ok. 3 minuty, 
aż powstanie jednorodna, odpo-
wiednia do stosowania konsysten-
cja. 
Czas przydatności do stosowa-
nia po wymieszaniu:  
ok. 1 godzina. 
Rozciągnąć wymieszaną szpa-
chlówkę 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. 

Wskazówki 

Stężałej zaprawy szpachlowej nie 
wolno ponownie zarabiać dodając 
wody lub świeżej zaprawy.  
Nie stosować przy temperaturze 
powietrza, podłoża lub materiału 
budowlanego poniżej +5°C i prze-
kraczającej +30°C. Podane wska-
zówki czasowe odnoszą się do 
temperatury +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 65%. Niższe 
temperatury wydłużają a wyższe 
skracają czasy przydatności do 
stosowania i wiązania zaprawy. 
Szpachlówkę iQ-Fill należy chronić 
przed zbyt szybkim odparowaniem 
wody, szczególnie przed przecią-
gami i obciążeniem termicznym. 

Dane techniczne produktu 

Ciężar nasypowy: ok. 1,2 kg/dm³ 
Kolor: stara biel 
Uziarnienie: do ok. 0,5 mm 
Wytrzymałość na ściskanie: CS II 
Nasiąkliwość kapilarna: > 1 kg/m²h0,5 
Współczynnik oporu dyfuzji  
pary wodnej: µ < 14 
Grubość tynku: do 2 mm 
Reakcja na ogień: Euroklasa A1 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0232 

iQ-Fill 
Mineralna szpachlówka powierzchniowa i tynk 
drobnoziarnisty, nadaje się do filcowania, cechuje 
się wysoką przewodnością kapilarną, do wygła-
dzania powierzchni tynku iQ-Top. 
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Jeżeli to konieczne spryskiwać 
wodą. 
Powierzchnia tynku powinna być 
pozbawiona rys, rysy włosko-
we/skurczowe nie mają znaczenia 
i nie mogą być uznane za wady 
ponieważ nie wpływają negatywnie 
na techniczną wartość tynku. 
 
Może zawierać śladowe ilości piry-
tu lub siarczku żelaza. 
 
Nie stosować na podłożach gip-
sowych. 
Należy przestrzegać instrukcji 
technicznych poszczególnych pro-
duktów wchodzących w skład sys-
temu. 

Narzędzia, czyszczenie 

Mieszarka, mieszadło, paca stalo-
wa, paca drewniana lub filcowa, 
kielnia.  
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
Worek papierowy 15 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 1,5 kg/m² na każdy mm grubo-
ści warstwy, średnio do 3 kg/m². 
 
Składowanie: 
W miejscu suchym i zabezpieczo-
nym przed wilgocią, w zamknię-
tych opakowaniach – co najmniej 
12 miesięcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa w czasie transportu, 
przechowywania, stosowania pro-
duktu oraz jego usuwania i ochro-
ny środowiska zawarte są w aktu-
alnej karcie charakterystyki. 

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. 
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