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Obszary stosowania 

 Renowacja i naprawa budowli  
z muru szachulcowego ("mur 
pruski") oraz w ochronie zabyt-
ków 

 Całkowite lub częściowe wy-
pełnianie konstrukcji szachul-
cowych 

 Zaprawa do wypełniania szcze-
lin w murze, szybów instalacyj-
nych, pustek, wyłomów i prze-
bić w murze oraz pach sklepień 

 W przypadku większych pustek 
i szybów instalacyjnych stosuje 
się jednocześnie tynkarską 
siatkę zbrojącą 

Właściwości produktu 

Zaprawa Remmers Fachwerk-
mörtel jest fabrycznie wymieszaną, 
suchą zaprawą mineralną, która po 
zmieszaniu z wodą jest gotowa do 
stosowania i wiąże zarówno hy-
draulicznie jak i wskutek karbona-
tyzacji. 

 Zarówno do stosowania ręcz-
nego jak i za pomocą po-
wszechnie używanych maszyn 
tynkarskich, np. agregatów 
pompująco-mieszających  
z dodatkową mieszarką 

 Zaprawa jest plastyczna, łatwa 
do stosowania i bardzo wydaj-
na  

 Do układania w pojedynczych 
warstwach o grubości od 10 do 
30 mm 

 Przy stosowaniu jako tynk na-
daje się do nakładania 
w pojedynczych warstwach 
o grubości 10-30 mm 

 Świeża zaprawa jest bardzo 
stabilna 

 Przepuszczalna dla pary wod-
nej 

 Odporna na wodę, czynniki 
atmosferyczne i mróz 

 Wysoka zdolność suszenia 
dzięki niskiemu oporowi dyfuzji 

pary wodnej oraz przewodności 
kapilarnej 

 Zminimalizowana skłonność do 
skurczu i zarysowania w miej-
scu kontaktu drewnianej kon-
strukcji szachulcowej z zapra-
wą 

Podłoże 

Poprzez umieszczenie deskowania 
z jednej strony konstrukcji sza-
chulcowej - pozostawianego de-
skowania drewnianego, płyt gip-
sowo-kartonowych, lekkich płyt  
z wełny drzewnej lub płyt wielo-
warstwowych, względnie płyt de-
skowania usuwanego - można 
całkowicie wypełnić szkielet kon-

Dane techniczne produktu 

Kolor: szary  
Największe ziarno: ok. 2,5 mm 
Gęstość nasypowa: ok. 0,7 kg/dm³ 
Czas przydatności do użycia  
po wymieszaniu: ok. 30 minut 
Wytrzymałość na ściskanie: CS II 
Nasiąkliwość kapilarna w24: > 1 do < 3 kg/m² 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego 
w stosunku do pary wodnej µ: < 12 
Przewodność cieplna λ: ok. 0,2 W/(m•K) 
Dynamiczny moduł Young'a: ok. 6.000 N/mm

2
  

Reakcja na ogień (DIN EN 998-1): klasa A1 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0505 

Fachwerkmörtel 
Zaprawa o dużej porowatości do wypełniania  
konstrukcji szachulcowej 
Porowata zaprawa - tynk podkładowy w systemie tynków Remmers prze-
znaczony do budowli z muru szachulcowego ("mur pruski"). 
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strukcji szachulcowej, w razie po-
trzeby pracując w kilku cyklach 
roboczych. Jeżeli istnieje stare, 
nośne żerdziowanie może ono 
zostać wykorzystane jako nośnik 
zaprawy Remmers Fachwerkmör-
tel. Pozostałości starych wypełnień 
należy przed wykonaniem prac 
zbadać pod kątem nośności, przy-
czepności adhezyjnej i możliwości 
uzyskania wystarczającej grubości 
warstwy przykrywającej (co naj-
mniej 6 cm).  
Podłoże powinno być w wysokim 
stopniu suche. Elementy drewnia-
ne, które zostaną przykryte, należy 
obrobić do zdrowego drewna - 
ubytki w drewnie należy zastąpić 
drewnem tego samego rodzaju -  
a nie innym środkiem wypełniają-
cym. Powierzchnie drewniane, 
które zostaną przykryte należy 
zagruntować (Imprägniergrund, 
art. 0642).  
Powierzchnię drewna licowego 
należy chronić przed zabrudze-
niem przyklejając taśmę klejącą. 
Wypełnienie wykonywane zaprawą 
Remmers Fachwerkmörtel należy 
zabezpieczyć listwami trójkątnymi 
lub trapezowymi, normalnie stoso-
wanymi w budownictwie szachul-
cowym. 
Podłoże musi być nośne i wolne 
od substancji osłabiających przy-
czepność.  
Przy stosowaniu systemu nośni-
ków tynku Welnet nie jest wyma-
gane wstępne przygotowanie pod-
łoża, usuwanie powłok malarskich i 
powłok grubowarstwowych lub 
naprawa starego tynku. System 
nośników tynku Welnet można 
zastosować także gdy przewiduje 
się otynkowanie elementów drew-
nianych. 

Sposób stosowania  

Wypełnianie szkieletu: 
wlać najpierw ok. 10,5 l wody do 
czystego pojemnika na zaprawę, 
wsypać 20 kg Remmers  
Fachwerkmörtel i intensywnie 
wymieszać za pomocą mieszarki/ 
mieszadła śrubowego przez ok.  
3 minuty, aż do uzyskania odpo-
wiedniej do nakładania, jednorod-
nej konsystencji. W przypadku 
stosowania agregatów tynkarskich 
należy ustawić odpowiednią ilość 
podawanej wody zapewniającą 
uzyskanie prawidłowej konsysten-

cji. Wypełnianie szkieletu szachul-
cowego następuje z zastosowa-
niem zwykłej techniki natryskowej, 
w razie potrzeby w kilku cyklach 
roboczych. Dzięki szybkiemu wią-
zaniu zaprawy Remmers Fach-
werkmörtel kolejne warstwy mogą 
być nakładane w krótkim czasie. 
Zalecenia: 
Przed rozpoczęciem pracy z za-
stosowaniem agregatu tynkarskie-
go należy wypełnić przewód 
mleczkiem wapiennym aby unik-
nąć zaczopowania. Przy przesto-
jach należy przewidzieć okresowe 
czyszczenie. Co każde 15 min. 
należy wymieszać zaprawę znaj-
dującą się w mieszarce przepły-
wowej. 
Tynkowanie: 
Po ewentualnie niezbędnym 
wstępnym przygotowaniu podłoża, 
wymieszaną zaprawę tynkarską 
należy rozciągnąć ręcznie, przy 
grubościach warstw powyżej  
15 mm narzucać względnie nakła-
dać agregatem tynkarskim, w każ-
dym przypadku pojedyncza war-
stwa powinna mieć grubość co 
najmniej 10 mm a maksymalnie  
30 mm. Przy stosowaniu systemu 
nośników tynku Welnet należy 
zwrócić uwagę na to aby otulina 
miała grubość co najmniej 20 mm 
z powodu zagrożenia korozją. 
Tynk o grubości ponad 30 mm 
należy wykonywać dwuetapowo, 
przy czym pierwszą warstwę nale-
ży zgrubnie ściągnąć łatą i nadać 
jej szorstkość w celu zapewnienia 
dobrej przyczepności drugiej war-
stwy. Nakładanie drugiej warstwy 
następuje po wystarczającym 
stwardnieniu, przy jednolitej gru-
bości pierwszej warstwy najwcze-
śniej na drugi dzień. W przypadku 
bardzo nierównego i spękanego 
podłoża powstają znaczne różnice  
w grubości tynku. Nierównomierne 
twardnienie i wysychanie może 
spowodować naprężenia, które 
mogą prowadzić do powstania rys  
i pustek. Dlatego drugą warstwę 
tynku nakłada się w mniej więcej 
jednolitej grubości dopiero po wy-
starczającym stwardnieniu  
i wyschnięciu pierwszej warstwy, 
najwcześniej po 3 dniach. Jeżeli 
jednak pozostaje do dyspozycji 
jedynie krótki czas, można praco-
wać w jednym cyklu, a mianowicie 
nakładać dwie warstwy "mokre na 

mokre" (mokre na wilgotne). Po-
między warstwami należy ułożyć 
tkaninę zbrojącą iQ-Tex 6,5/100 
(art. 0236). Świeżo nałożoną za-
prawę Remmers Fachwerkmörtel 
ściąga się zwilżoną łatą aluminio-
wą. Gdy powierzchnia stanie się 
matowa należy ją ostrożnie wy-
kończyć miękką pacą gąbkową, 
później, gdy mocniej stwardnieje, 
ostatecznie wykończyć tą samą 
gąbką.  

Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wodę lub 
świeżą zaprawę. Nie nakładać 
przy temperaturze powietrza, pod-
łoża i materiału budowlanego po-
niżej +5°C i powyżej +30°C. Poda-
ne właściwości produktu określono 
w warunkach laboratoryjnych przy 
temperaturze 20°C i wilgotności 
względnej powietrza 65%. Niższe 
temperatury wydłużają, wyższe 
skracają czas przydatności do 
stosowania i czas twardnienia. 
Zaprawę Remmers Fachwerk-
mörtel należy chronić przed zbyt 
szybkim odparowaniem wody, 
szczególnie na zewnątrz przed 
nasłonecznieniem i wiatrem, we-
wnątrz chronić przed przeciągami  
i zbytnim ogrzewaniem, gdy jest to 
konieczne przykryć folią lub zwil-
żać wodą. 

Zaprawa może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza. 

Zewnętrzna powierzchnia tynku 
nie powinna być zarysowana. Rysy 
włoskowate / skurczowe, w ograni-
czonym rozmiarze, nie mają zna-
czenia i nie uznawane są za wady, 
ponieważ nie wpływają one ujem-
nie na techniczną wartość tynku. 
Nie stosować na podłożach gip-
sowych. 

Przy stosowaniu w obiektach za-
bytkowych zaleca się wykonanie 
powierzchni próbnej. 

Narzędzia, czyszczenie  

Agregaty tynkarskie, mieszarka, 
mieszadło śrubowe, aluminiowa 
łata do ściągania tynku, kratowy 
zdzierak, kielnia, grzebień do tyn-
ku, szczotka, zdzierak tynkarski  
z gwoździami. 
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 
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Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 20 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 7,0 kg/m²/cm grubości 
 
Składowanie:  
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach, 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. 


