
Strona 1 z 2 

 
0513 IT 02.14 

          Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 61 8168100 faks: 61 8168111          www.remmers.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obszary stosowania 

� Zaprawa klejowa i zbrojona  
w bezspoinowych systemach 
ociepleń, np. do płyt krzemia-
nowo-wapiennych, w szczegól-
ności w systemie Remmers 
SLP 

� Zaprawa klejowa do mocowa-
nia płyt termoizolacyjnych i płyt 
lekkiej zabudowy 

� Zaprawa klejowa do zastoso-
wań zewnętrznych, w miej-
scach wilgotnych oraz do za-
stosowań wewnętrznych w no-
wym i starym budownictwie 

� Do stosowania na wszystkich 
mineralnych, nadających się 
pod tynk materiałach i podło-
żach; 

� Do ścian i sufitów, w zastoso-
waniach wewnętrznych i ze-
wnętrznych 

Właściwo ści produktu 

Ansetzmörtel SLP jest wysokiej 
jakości zaprawą klejową, która po 
wymieszaniu z wodą jest gotowa 
do stosowania i wiąże hydraulicz-
nie.  
 
 

Szczególne właściwości produktu: 
� Plastyczny, stąd bardzo łatwy  

i szybki w stosowaniu 
� Nie zawiera włókien mineral-

nych 
� Długi czas otwarty klejenia 
� Nie osuwa się i ma dobrą 

przyczepność 
� Wodoodporny, mrozoodporny,  

odporny na czynniki atmosfe-
ryczne 

Podło że 

Podłoże musi być nośne i wolne 
od substancji osłabiających przy-
czepność zaprawy. Nośne stare 
tynki należy zbadać pod względem 
wytrzymałości w stanie suchym 

i mokrym oraz pod względem 
przyczepności do podłoża. Usunąć 
glony, grzyby i mech. Starannie 
usunąć zniszczone tynki, powłoki 
malarskie i nienośne okładziny. 
Podłoże może być wilgotne, jed-
nak nie może być mokre. Przy-
czepność na chłonących podło-
żach można poprawić przez lekkie 
wstępne zwilżenie. 

Sposób stosowania  

Wlać 7,5 l wody  do czystego po-
jemnika, wsypać 25 kg Ansetz-
mörtel SLP  i przez 3 minuty do-
kładnie wymieszać, aż osiągnie się 
właściwą, jednorodną konsysten-
cję. Mniejsze ilości należy mieszać 

Dane techniczne  produktu  

Kolor:  stara biel 
Czas tworzenia błony: ok. 20 minut 
Czas przydatności do  
stosowania po wymieszaniu: ok. 60 minut 
Grubość warstwy kleju:  do 5 mm 
Współczynnik oporu dyfuzji  
pary wodnej µ: 35 
w80:  0,0789 m³/m³ 
wsat  0,257 m³/m³ 
Nasiąkliwość Aw  0,0085 kg/m² s0,5/0,51 kg/m² h0,5 
Przewodność cieplna λ:  0,93 W/mK 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0513 

Ansetzmörtel SLP 
Wysokojakościowa zaprawa klejowa  
do mocowania renowacyjnych płyt  
antypleśniowych Remmers SLP 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastoso-

wań we-
wnętrznych 

i zewnętrznych 

 Proporcja 
mieszania 

suchej zapra-
wy z wodą 

 Czas miesza-
nia 

 Temperatura 
stosowania 

 Szpachlowanie 
/ nakładanie 

kielnią 

 Całkowita ilość 
materiału na 

warstwę 
o grubości 1 

mm 

 Okres prze-
chowywania 

 Chronić przed 
wilgocią 
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w proporcjach 0,3 litra wody na 
każdy kg proszku. 
Ansetzmörtel SLP po wymieszaniu 
jest gotowy do użycia. Nie należy 
mieszać więcej zaprawy niż można 
zastosować w ciągu ok. 60 minut. 
W celu zamocowania antypleśnio-
wych płyt renowacyjnych wymie-
szaną zaprawę klejową należy 
rozprowadzić po podłożu używając 
odpowiedniej pacy ząbkowanej. 
Przyklejone płyty antypleśniowe 
płyty renowacyjne można po ok. 
60 minutach wykończyć drobno-
ziarnistą szpachlówką np. Schim-
mel-Sanierspachtel (art. 2996) lub 
Schimmel-Sanierspachtel fein (art. 
2997). 

Wskazówki  

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wodę lub 
świeżą zaprawę! Nie stosować 
przy temperaturach powietrza, 
podłoża lub materiału poniżej +5°C 
i powyżej +25°C. 
Podane wskazówki czasowe od-
noszą się do normalnego zakresu 
temperatury + 20°C przy wzgl ęd-
nej wilgotności powietrza ok. 65%. 
Niższe temperatury wydłużają, 
wyższe skracają czasy przydatno-
ści do stosowania i twardnienia. 
Materiał Ansetzmörtel należy 
chronić przed zbyt szybkim odpa-
rowywaniem wody, szczególnie na 
zewnątrz przed nasłonecznieniem  
i wiatrem, wewnątrz przed prze-
ciągami i obciążeniem termicznym. 
W razie potrzeby powierzchnię 
należy zwilżać/spryskiwać wodą 
Nie stosowa ć na podło żach gip-
sowych.  
Należy stosować się do instrukcji 
technicznych poszczególnych pro-
duktów. 

 

 

 

 

Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka, mieszadło, mieszarka 
przeciwbieżna, paca stalowa, kiel-
nia, szpachla ząbkowana. 
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 25 kg. 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
1,8 kg/m² na każdy mm grubości 
warstwy kleju 
 
Składowanie:   
Przy składowaniu w miejscu su-
chym, w zamkniętych opakowa-
niach, około 12 miesięcy. 
 
Bezpiecze ństwo, 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. 


