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Obszary stosowania 

 Wodoszczelna naprawa wyło-
mów, zagłębień, wadliwych 
miejsc, otworów i jam skurczo-
wych na podłożach mineral-
nych  

 Pod systemami szlamowymi 
Remmers, podczas wykonywa-
nia hydroizolacji w nowym bu-
downictwie i w obiektach re-
montowanych  

 Do wyrównania głębokich spoin 
i szorstkich powierzchni muru 

 Wykonanie faset uszczelniają-
cych w miejscach połączeń po-
sadzki i ścian, pod systemami 
bitumicznymi i szlamowymi 

Właściwości produktu 

Remmers Dichtspachtel jest wyso-
kiej jakości, mineralną, fabrycznie 
mieszaną zaprawą opracowaną  
w najnowszej technologii.  
 Bardzo łatwe nakładanie także 

na nierównomiernie chłonących 
podłożach (bloczki wapienno-
piaskowe, cegła, beton) 

 Duża plastyczność i stabilność 
także przy nakładaniu grub-
szych warstw 

 Wyrównanie podłoża pod po-
włokę uszczelniającą oraz na-

prawa (np. spoiny, wyłomy, 
ubytki) w jednym cyklu! 

 Grubość warstw do 30 mm,  
w zagłębieniach do 50 mm 

 Twardnienie bez spękań 
 Dobra przyczepność do podło-

ża i później nakładanych 
warstw 

 Nakładanie tynku po 2 - 3 go-
dzinach 

 Wodoszczelny 
 Odporność na wodę i mrozo-

odporność 
 Wysoka odporność na siarcza-

ny i zawartość mało efektyw-
nych alkaliów 

Podłoże 

Podłoże musi być nośne i pozba-
wione substancji obniżających 

przyczepność. Czyszczenie podło-
ża i usunięcie powłok malarskich 
wykonać na całej powierzchni, np. 
metodą strumieniowania mgławi-
cowego (Rotec), na małych obsza-
rach także mechanicznie. Miej-
scowe przecieki przez mur, z pły-
nącą wodą, wstępnie uszczelnić 
preparatem Kiesol i materiałem 
Remmers Rapidhärter (art. 1010). 
Rysy w betonie oraz w razie po-
trzeby styk z posadzką, przez któ-
re wypływa woda, uszczelnić me-
todą iniekcji ciśnieniowej z zasto-
sowaniem materiału Remmers 
Injektionsharz PUR (art. 0946), 
w przypadku braku wycieków wody 
stosować Remmers Injektionsharz 
2K PUR (art. 0939). Wstępne zwil-
żenie wykonuje się zależnie od 
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Posadzki/ściany 
do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych 

 Ilość wody 
zarobowej  

 Czas mieszania  Czas dojrzewa-
nia 

 Temperatura 
stosowania 

 Szpachlowaniew, 
nakładanie 

kielnią, spoino-
wanie, układanie 
fasety uszczel-
niającej kielnią  

 Zużycie całkowite 
na mm grubości 

warstwy 

 Czas składowa-
nia 

 Chronić przed 
wilgocią 

 
 Dane techniczne produktu 

Ilość wody zarobowej: 14 do 15% wag. 
Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania 
Czas przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: 30 - 45 minut 
Gęstość objętościowa 
świeżej zaprawy: ok. 1,9 kg/l  
Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach ok. 20 N/mm² 
Nasiąkliwość powierzchniowa  w24: < 0,1 kg/m²⋅h0,5 
Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej µ < 200 
Odporność chemiczna: XA2 
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wilgotności i chłonności podłoża. 
Mur z bardzo nasiąkliwych mate-
riałów (np. suche cegły wapienno-
piaskowe) należy moczyć odpo-
wiednio wcześniej i wielokrotnie! 
Szlam stosowany jako warstwa 
sczepna oraz materiał Remmers 
Dichtspachtel należy nakładać 
zawsze na matowo wilgotne pod-
łoże a nie na podłoże mokre, 
z połyskiem. 

Uszczelnianie i renowacja 

 Gruntowanie 
Spryskać całą powierzchnię mato-
wo wilgotnego, oczyszczonego 
podłoża preparatem Kiesol roz-
cieńczonym 1:1 wodą, tak aby po 
powierzchni nie spływał nadmiar 
płynu. Po odczekaniu krótkiego 
czasu (min. 15 minut) można kon-
tynuować pracę.  
 Szlam sczepny 
Wymieszać Sulfatexschlämme 
(art. 0430), który stosowany jest 
jako szlam sczepny pod Remmers 
Dichspachtel, układany świeże na 
świeże!  
 Szpachlówka naprawcza 
W zależności od wymaganej kon-
systencji wlać najpierw 3,5 do 3,8 
litra wody do czystego pojemnika  
i wsypać 25 kg Remmers Dicht-
spachtel a następnie intensywnie 
wymieszać mieszarką przez ok. 3 
minuty doprowadzając do jedno-
rodności. W przypadku mieszania 
mniejszych ilości należy przestrze-
gać proporcji 1 część objętościowa 
wody na 4,5 części objętościowych 
proszku. Po odczekaniu 2 minut 
czasu dojrzewania krótko zamie-
szać aż osiągnie się plastyczną 
konsystencję odpowiednią do 
szpachlowania.  
 
 Naprawa 
W miejscach zagłębień np. wyło-
mów w cegle, wydrapanych mięk-
kich spoin, ubytków, gniazd żwiro-
wych lub powierzchni o bardzo 
chropowatej fakturze należy na-

nieść pędzlem szlam Sulfatex-
schlämme jako warstwę sczepną  
i bezpośrednio na tę warstwę 
sczepną, świeże na świeże, na-
nieść szpachlówkę Remmers 
Dichtspachtel (nawet kilka centy-
metrów). Naprawiane miejsca 
można natychmiast wyrównać 
kielnią, pacą stalową, pacą do 
zacierania lub kielnią do spoino-
wania, tak aby uzyskać zamkniętą 
powierzchnię pod później wykony-
waną warstwę hydroizolacyjną.  
W miejscu styku ściany i posadzki 
wykonać fasetę uszczelniającą  
z materiału Remmers Dicht-
spachtel układanego na świeżą 
warstwę sczepną ze szlamu.  
Należy przestrzegać podanych 
ilości wody zarobowej!  
Do wypełniania pojedynczych za-
głębień oraz wykonywania fasety 
zalecamy stosowanie zaprawy w 
konsystencji gęstoplastycznej (3,5 
litra wody/opakowanie) a do na-
kładania na całe powierzchnie 
konsystencję bardziej plastyczną 
(3,8 litra wody/opakowanie).  

Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno do-
prowadzać do urabialnej konsy-
stencji ani przez dodanie wody ani 
świeżej zaprawy. Nie stosować 
przy temperaturach podłoża, po-
wietrza i materiału poniżej +5°C  
i powyżej +30°C. Podane parame-
try techniczne produktu zostały 
określone w warunkach laborato-
ryjnych przy temperaturze 20°C  
i wilgotności względnej powietrza 
65%. Niskie temperatury wydłuża-
ją, wyższe skracają czas przydat-
ności do stosowania i czas tward-
nienia. Po wykonaniu powłoki na-
leży sprawdzić czy nie ma w niej 
wadliwych miejsc oraz chronić 
przez co najmniej 24 godziny 
przed czynnikami atmosferycznymi 
(słońce, wiatr, deszcz, mróz) a 
także utrzymywać w stanie wilgot-
nym. Należy przestrzegać zaleceń 

zawartych w wytycznych do pro-
jektowania i wykonywania hydro-
izolacji budowlanych za pomocą 
mineralnych szlamów uszczelnia-
jących (Deutsche Bauchemie) oraz  
w instrukcji WTA „Uszczelnianie 
istniejących elementów budowli 
stykających się z gruntem”.  
Podczas renowacji starego bu-
downictwa należy usunąć inne 
źródła zawilgocenia, np. wilgoć 
podciąganą kapilarnie przez wyko-
nanie iniekcji preparatu Kiesol lub 
wykonać zewnętrzną izolację 
przeciwwodną na ścianach piwnic 
z zastosowaniem mas bitumiczno-
polimerowych firmy Remmers. 
Narzędzia, czyszczenie  

Kielnia, paca stalowa, paca do 
zacierania, kielnia do spoinowania. 
Kiesol: opryskiwacz z tworzywa 
sztucznego. 
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 25 kg 
Zużycie: 
1,7 kg proszku Dichtspachtel na 
każdy litr wypełnianej przestrzeni 
względnie na każdy mm grubości 
warstwy / m² względnie ok. 1,7 
kg/m jako faseta uszczelniająca. 
Składowanie:  
W zamkniętych workach przy skła-
dowaniu w suchym 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. 
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