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Obszary stosowania 

 Sporządzanie drobnoziarni-
stych, zamkniętych powierz-
chni nadających się do malo-
wania i tapetowania 

 Wygładzanie powierzchni 
tynków renowacyjnych i innych 
tynków mineralnych 

 Mineralna szpachlówka 
powierzchniowa do zastosowań 
wewnętrznych 

Właściwości produktu 

Remmers Feinspachtel to fabrycz-
nie mieszana, bardzo drobnoziar-
nista, jasna zaprawa tynkarska 
przeznaczona do renowacji bu-
dynków. Po wymieszaniu jest go-
towa do użycia i wiąże hydraulicz-
nie. Pozostałe właściwości: 

 Wyszpachlowane powierzchnie 
mogą być malowane i tapeto-
wane 

 Łatwe szpachlowanie 

 Bardzo elastyczna, łatwa 
w stosowaniu i nadająca się do 
filcowania 

 Stabilna w stanie świeżym, wy-
sokowydajna i cechująca się 
dobrą przyczepnością 

 Wysoka przewodność kapilarna 

 Przepuszczalna dla pary wod-
nej 

 Szczególnie przydatna do sto-
sowania na bardzo gładkich 
starych tynkach 

 Do wykonywania warstw 
o grubości od 1 do 5 mm 

Podłoże 

Podłoże musi być nośne i oczysz-
czone z substancji, które mogą 
osłabiać przyczepność tynku (np. 
luźne części, pył, piaszczenie, wy-
kwity, zanieczyszczenia). Przy-
czepność, jak i zróżnicowaną 
chłonność można poprawić przez 
wstępne zmoczenie. Materiał na-
kłada się na matowo wilgotne pod-
łoże. Podłoża silnie chłonące nale-
ży zagruntować preparatem  
Tiefgrund W (art. 2482). 

 

 

 

Sposób stosowania 

Wlać 7,5-8,0 l wody do czystego 
pojemnika (kubła do mieszania 
zapraw) i wsypać 25 kg Feinspa-
chtel, a następnie intensywnie 
wymieszać przez ok. 3 minuty od-
powiednią mieszarką/mieszadłem 
aż do uzyskania jednorodnej ma-
sy, o konsystencji odpowiedniej do 
stosowania. 

Po wstępnym przygotowaniu pod-
łoża należy nanieść wymieszaną 
szpachlówkę Feinspachtel w war-
stwie o wymaganej grubości, uży-
wając pacy gładkiej lub pacy ząb-
kowanej i wygładzić. Po około 60 
minutach Feinspachtel można 
ostrożnie poddawać dalszej ob-
róbce za pomocą pacy filcowej  
i następnie wygładzić pacą stalo-
wą. 

Dane techniczne produktu 

Kolor: stara biel 
Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm³ 
Maksymalna wielkość ziaren: ok. 0,3 mm 
Czas przydatności do  
Stosowania po wymieszaniu: ok. 60 minut 
Wytrzymałość na ściskanie: CS III 
Nasiąkliwość kapilarna: w > 1 kg/m²h

0,5
  

Dyfuzja pary wodnej: sd  0,5 m (grubość warstwy 2 mm) 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0409 

Feinspachtel 
Mineralna szpachlówka, tynk drobnoziarnisty do 
wykończenia powierzchni 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych 

 Sucha zaprawa / 
woda 

 Temperatura sto-
sowania 

 Czas mieszania  Nakładanie zaprawy / 
szpachlowanie/  
nakłanie kielnią 

 Całkowita ilość 
nakładanego ma-
teriału na 1 mm 

grubości warstwy 

 Czas składowa-
nia 

 Chronić przed 
wilgocią 
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Należy zawsze pracować świeże 
na świeże, unikać śladów łączenia. 
Całkowita grubość warstwy nie 
może przekraczać 5 mm. Przed 
dalszymi pracami, jak tapetowanie, 
nakładanie powłok malarskich, na-
leży zachować przerwę wynoszącą 
1 dzień na każdy mm grubości 
warstwy. 

Wskazówki 

Stężałej szpachlówki Feinspachtel 
nie wolno ponownie zarabiać do-
dając wody lub świeżej zaprawy. 
Nie stosować przy temperaturach 
poniżej +5°C i przekraczających 
+30°C. Podane czasy odnoszą się 
do normalnej temperatury +20°C i 
wilgotności względnej powietrza 
wynoszącej 65%. 

Niższe temperatury wydłużają, 
wyższe skracają czas przydatności 
do stosowania i czas twardnienia.  
Feinspachtel należy chronić przed 
zbyt szybkim schnięciem, szcze-
gólnie w przypadku przeciągów  
i silnego obciążenia termicznego. 
Jeżeli to konieczne, powierzchnię 
należy zwilżać wodą.  

Zewnętrzna powierzchnia tynku 
nie powinna być zarysowana. Rysy 
włoskowate/skurczowe nie mają 
znaczenia i nie uznawane są za 
wady, ponieważ nie wpływają one 
ujemnie na techniczną wartość 
szpachlówki. 

Dopuszczalne jest wykańczanie 
powierzchni sąsiadujących, po-
krytych starymi suchymi tynka-
mi gipsowymi. 

Materiał może zawierać śladowe 
ilości  pirytu lub siarczku żelaza. 
 

Narzędzia, czyszczenie 

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

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 25 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
ok. 1,3 kg/m²/mm warstwy; prze-
ciętnie ok. 3,0 kg/m². 
 
Składowanie: 
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach można przechowy-
wać co najmniej12 miesięcy. 

Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska, usuwanie 

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

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

tracą swoją ważność. 


