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Obszary stosowania 

 Wodoszczelna, szybka napra-
wa wyłomów, zagłębień, ubyt-
ków, otworów na podłożach 
mineralnych 

 Stosowanie pod systemami 
szlamów uszczelniających 
Remmers w nowym budownic-
twie i pracach renowacyjnych 

 Wyrównywanie głębokich spoin 
i szorstkich powierzchni w mu-
rze 

 Wykonywanie faset uszczelnia-
jących na styku posadz-
ka/ściana pod powłokami 
uszczelniającymi Remmers  
w systemach bitumicznych  
i szlamowych 

Właściwości produktu 

Remmers Dichtkehlenspachtel 
schnell jest wysokiej jakości, fa-
brycznie mieszaną, mineralną, 
szybkowiążącą zaprawą najnow-
szej technologii. 
 Bardzo łatwe stosowanie nawet 

na podłożach o zróżnicowanej 
chłonności (bloczkach wapien-
no-piaskowych, cegle i podło-
żach betonowych 

 Wysoka plastyczność i stabil-
ność nawet przy grubych war-
stwach 

 Wyrównanie i naprawa (np. 
spoin, ubytków, wyłomów) 
w jednym cyklu! 

 Twardnienie bez spękań 
 Wysoka przyczepność do pod-

łoża i między warstwami 
 Nakładanie tynku po 2-3 godzi-

nach 
 Materiał wodoszczelny i mro-

zoodporny 
 Wzmocniony włóknami 
 Wysoka odporność na siarcza-

ny 
 Szybkie wiązanie 

Podłoże 

Podłoże musi być nośne i wolne 
od substancji obniżających przy-
czepność. Czyszczenie podłoża  
i usuwanie farb należy wykonać na 
całej powierzchni, np. przez deli-
katne piaskowanie (Rotec), na 
małych powierzchniach także me-
chanicznie. 
Miejscowe przecieki przez mur,  
z płynącą wodą, wstępnie uszczel-
nić preparatem Kiesol i materiałem 
Remmers Rapidhärter (art. 1010). 
Zwilżanie podłoża przed naprawą 
wykonuje się w zależności jego 
wilgotności i chłonności. Mur  

Dane techniczne produktu 

Ilość wody zarobowej: 10 do 14% wag. 
Konsystencja: od sztywno-plastycznej  

do szpachlowej  
Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: ok. 30 minut 
Gęstość objętościowa  
świeżej zaprawy: ~ 1,9 kg/l 
Wytrzymałość na ściskanie: po 3 godzinach: ok. 5 N/mm² 

po 24 godzinach: ok. 10 N/mm² 
po 28 dniach: ok. 30 N/mm² 

Współczynnik nasiąkliwości w24:  ≤ 0,1 kg/(m²·h
0,5

) 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0423 

Dichtkehlenspachtel 
schnell 
Szybkowiążąca zaprawa uszczelniająca 
wyrób należący do systemów uszczelniania Remmers 

 
 

        

 

Posadzki/ściany 
zastosowania 
wewnętrzne  
i zewnętrzne 

Proporcja mie-
szania suchej 

zaprawy z wodą 

Czas 
mieszania 

Czas dojrzewania Temperatura 
stosowania 

Szpachlowanie/ 
nakładanie 

kielnią/ spoinówką 
/wykonywanie 

fasety specjalną 
kielnią 

Zużycie na każdy 
mm grubości 

warstwy 

 

Okres przecho-
wywania 

Chronić przed 
wilgocią! 
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z bardzo nasiąkliwych materiałów 
(np. suche cegły wapienno-
piaskowe) należy moczyć odpo-
wiednio wcześniej i wielokrotnie!  
Materiał należy nakładać zawsze 
na matowo wilgotne podłoże a nie 
na podłoże mokre, z połyskiem. 
 
Gruntowanie z ochroną wgłębną 
Na matowo wilgotne, oczyszczone 
podłoże nanieść natryskowo, kry-
jąco, bez spływającego nadmiaru 
Kiesol zmieszany z wodą w sto-
sunku 1:1. Zanim upłynie czas 
reakcji (min. 15 minut) należy kon-
tynuować pracę. 

Sposób stosowania 

W zależności od wymaganej kon-
systencji wlać 2,5 – 3,5 litra wody 
do czystego pojemnika (kubła do 
mieszania zapraw) i wsypać 25 kg 
Dichtkehlenspachtel schnell. 
Mieszać intensywnie przez około  
3 minuty, używając mieszarki/ 
mieszadła do uzyskania jednorod-
nej konsystencji. Mniejsze ilości 
mieszać w proporcji 1 cz. obj. wo-
dy do 4,5 cz. obj. Proszku.  
Po 2 minutach czasu dojrzewa-
nia krótko zamieszać, do uzyska-
nia plastycznej konsystencji odpo-
wiedniej do szpachlowania. 
 
W miejscach z zagłębieniami, ta-
kimi jak np. wyłomy cegły, wydra-
pane spoiny, ubytki, gniazda żwi-
rowe lub na powierzchniach  
o szorstkiej strukturze nanieść 
bezpośrednio materiał Dicht-
kehlenspachtel schnell (nawet 
kilka centymetrów). Miejsca na-
prawiane można natychmiast wy-
równać kielnią, pacą stalową, pacą 
do zacierania względnie kielnią do 
spoinowania tak aby uzyskać za-
mkniętą powierzchnię pod wyko-
nywaną później warstwę hydroizo-
lacyjną.  
 
 
 

Na styku ściana/posadzka ułożyć 
fasetę z Dichtkehlenspachtel sch-
nell, świeże na świeże, na warstwę 
sczepną, którą wykonuje się uży-
wając mokrego pędzla i wymie-
szanego materiału. 

Możliwe produkty systemowe 

 Kiesol (1810) 

 Multi-Baudicht 2K (3014) 

 Mineralne szlamy uszczelniające 

 Grubowarstwowe masy bitumicz-

ne 

Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wody lub 
świeżej zaprawy.  
Nie nakładać przy temperaturze 
powietrza, podłoża i materiału 
budowlanego poniżej +5°C  
i powyżej +30°C. Podane właści-
wości produktu określono w wa-
runkach laboratoryjnych przy tem-
peraturze 20°C i wilgotności 
względnej powietrza 65%. 
Niskie temperatury wydłużają  
a wysokie skracają czas przydat-
ności do użycia i czas twardnienia. 
 
Materiał może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza. 
 
Po wykonaniu powłoki uszczelnia-
jącej należy sprawdzić czy nie ma 
w niej wadliwych miejsc oraz chro-
nić przez co najmniej 24 godziny 
przed czynnikami atmosferycznymi 
(słońce, wiatr, deszcz, mróz) oraz 
utrzymywać w stanie wilgotnym. 

Narzędzia, czyszczenie 

Szpachla, kielnia, paca stalowa, 
paca do zacierania 
Kiesol – opryskiwacz z tworzywa 
sztucznego 
 
Narzędzia czyścić w stanie świe-
żym wodą. 
 
 

Rodzaj opakowania, zużycie 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 25 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 1,7 kg/m²/mm grubości war-
stwy względnie ok. 1,7 kg/m jako 
faseta uszczelniająca 
 
Składowanie:  
W miejscu suchym, w zamkniętych 
workach, 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. 

 


