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Obszary stosowania 

� Zaprawa klejąca, zbrojona, 
szpachlowa i naprawcza w re-
nowacji budowli istniejących  
i w nowym budownictwie 

� Renowacja spękanych elewacji 
tynkowanych oraz naprawa 
systemów dociepleniowych  

� Zaprawa do wtopienia tkaniny 
zbrojącej 

� Wyrównanie strukturalnych 
nierówności na oczyszczonych, 
nośnych powierzchniach sta-
rych tynków 

� Naprawa ubytków i kraterów 
� Klejenie płyt termoizolacyjnych 

wewnątrz budynków i w strefie 
cokołu (powyżej poziomu grun-
tu) 

� Nadaje się do stosowania na 
wszystkich mineralnych, nada-
jących się pod tynk materiałach  
i podłożach, jak np. cegła ce-
ramiczna, cegła wapienno-
piaskowa, beton, beton komór-
kowy, kamień łamany oraz tynki 
wapienne/cementowe 
 

Właściwo ści produktu 

Remmers Verbundmörtel jest fa-
brycznie wymieszaną, suchą za-
prawą mineralną w wysokim stop-

niu modyfikowaną tworzywami 
sztucznymi przeznaczona do re-
nowacji elewacji. 
� Nadaje się zarówno do aplikacji 

ręcznej jak i za pomocą 
wszystkich popularnych agre-
gatów tynkarskich z dodatko-
wym mieszalnikiem 

� Bardzo plastyczna i łatwa do 
stosowania 

� Stabilna w stanie świeżym 
i bardzo wydajna 

� Bardzo dobra przyczepność  
w przypadku klejenia płyt ter-
moizolacyjnych  i jako powłoka 
na podłożach mineralnych 

� Hydrofobowa, bardzo prze-
puszczalna dla pary wodnej 

� Odporna na wodę, czynniki 
atmosferyczne, mróz oraz wy-
równuje naprężenia 

 

Podło że  

Podłoże musi być nośne i wolne 
od substancji osłabiających przy-
czepność. Stare i zniszczone tynki 
oraz nienośne powłoki należy sta-
rannie usunąć. Nośne tynki ży-
wiczne należy zbadać pod wzglę-
dem wytrzymałości w stanie su-
chym i mokrym oraz pod wzglę-
dem przyczepności do podłoża. 
Powierzchnie starego tynku należy 
oczyścić.  
W razie obecności glonów, grzy-
bów i mchów należy nanieść pre-
parat Remmers BFA (art. 0673)  
i po odczekaniu czasu potrzebne-
go do zadziałania zmyć wodą pod 
wysokim ciśnieniem. 
Nośne i niekredujące stare war-
stwy farb i inne powłoki oczyścić 
myjką wysokociśnieniową. 

Dane techniczne  produktu  

Kolor: stara biel 
Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm³ 
Największe ziarno: 0,5 mm 
Czas przydatności do użycia 
po wymieszaniu z wodą: ok. 3 godz. 
Wytrzymałość na ściskanie: > 5 N/mm² 
Nasiąkliwość kapilarna w: < 0,2 kg/(m2h0,5) 
Dyfuzja pary wodnej sd: 0,5 m (grubość warstwy 2 mm) 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0517 

Verbundmörtel 
Uniwersalna zaprawa klejowa i szpachlowa 
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) 
w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 
0,0002 %. 
 
 
 
 
 

 

  

 

   

 

 

 

 

Do zastosowań 
wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 Proporcja 
mieszania suchej 
zaprawy z wodą 

 Temperatura 
stosowania 

 Czas  
mieszania 

 Układanie 
zapra-

wy/szpachlowanie
/nakładanie kielnią 

 Całkowita ilość 
nakładanego 

materiału na mm 
grubości warstwy 

 Okres przecho-
wywania 

 Chronić przed 
wilgocią 
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Podłoże powinno być suche i nie 
może wykazywać naporu wilgoci. 
Przed wilgocią podciąganą kapi-
larnie należy zabezpieczyć się 
stosując system Remmers Kiesol. 
Przyczepność na chłonących pod-
łożach można poprawić przez lek-
kie wstępne zwilżenie. 

Sposób stosowania  

Wlać najpierw 5,8 do 6,0 l wody  
do czystego pojemnika na zapra-
wę, wsypać 25 kg zaprawy  
Verbundmörtel .  
Intensywnie wymieszać zaprawę 
za pomocą mieszarki/mieszadła 
śrubowego przez ok. 3 minuty, aż 
do uzyskania właściwej, jednorod-
nej konsystencji odpowiedniej do 
nakładania. 

 Warstwa zbrojona 
W celu zastosowania zaprawy 
Remmers Verbundmörtel  jako 
warstwy zbrojonej na tynkach lub 
powierzchniach płyt termoizolacyj-
nych rozciąga się zaprawę war-
stwą o grubości 3-4 mm używając 
pacy ząbkowanej i na świeżo profi-
luje.  
W świeżą zaprawę klejącą układa 
się tkaninę zbrojącą Armierungs-
gewebe 5/100 (art. 3880), a na-
stępnie ściąga się powierzchnię 
gładką pacą stalową.  
Należy zwrócić uwagę aby tkanina 
zbrojąca ułożona była z zakładka-
mi 10 cm. Grubość warstwy zbro-
jonej powinna wynosić 3-4 mm  
i nie może nigdzie przekraczać  
6 mm. Tkanina musi znajdować się  
w wierzchniej części warstwy 
szpachlowej i musi być przykryta 
co najmniej 1 mm warstwą zapra-
wy Remmers Verbundmörtel.  
W razie potrzeby należy dodatko-
wo nanieść cienką warstwę szpa-
chlówki.  
W okolicy otworów w budynku 
należy dodatkowo wtopić zbrojenie 
ukośne. 
W przypadku przerw w pracy tka-
ninę zbrojącą ostatniego pasma 
należy pozostawić na brzegu  
w pasie ok. 20 cm, tak aby przy 
kontynuacji prac można było wy-
konać zakładkę o szerokości 10 
cm w świeżej zaprawie klejącej 
bez pozostawiania śladów łącze-
nia. 

 

 Wykończenie powierzchni 
W celu usunięcia śladów po pacy 
należy cienko (2-3 mm) rozciągnąć 
Verbundmörtel i po 30 do 45 minu-
tach przetrzeć czerwoną gumą 
gąbkową, tak aby powstało gładkie 
podłoże odpowiednie do malowa-
nia. 
Gładkie filcowane powłoki można 
także wykonać materiałem Rem-
mers Feinputz – nr art. 0408. 
Inne tynki dekoracyjne i na-
wierzchniowe jak np. Remmers 
Dekorputz L (art. 0515) można 
nanosić na warstwę zbrojoną po 
odczekaniu 1-3 dni (zależnie od 
warunków atmosferycznych). 

 Powłoka malarska 
Powierzchnie na zewnątrz budyn-
ków należy na zakończenie pokryć 
powłoką malarską Remmers  
Siliconharzfarbe LA (art. 6400 - 
6430) lub Remmers Historic Lasur 
(art. 6476). 

 Klejenie płyt termoizolacyj-
nych 

Klejenie płyt termoizolacyjnych  
w zastosowaniach wewnętrznych  
i zewnętrznych (powyżej poziomu 
terenu) odbywa się metodą punk-
tową lub metodą układania na 
profilowaną warstwę kleju. Przy 
tym płyty termoizolacyjne należy 
układać zachowując odpowiednie 
wiązanie i ściśle je dociskać. 
Na nierównych podłożach klei się 
metodą punktową a zaprawa na-
kładana jest na spodnią stronę 
płyt. Powierzchnia pokryta klejem 
musi stanowić co najmniej 40% 
powierzchni podłoża a brzeg płyty 
musi być całkowicie przyklejony. 
Należy odcinać zaprawę przy 
brzegu płyty, aby obszar styku 
między płytami był wolny od kleju. 
Na każde 0,5 m² powierzchni płyty 
należy stosować co najmniej 6 
punktów klejenia. Płyty termoizola-
cyjne nie mogą być mocowane 
wyłącznie przez punktowe klejenie. 
Na bardzo równych podłożach 
należy rozciągnąć zaprawę pacą 
ząbkowaną i bezpośrednio po 
naniesieniu kleju przyciskać płyty 
termoizolacyjne. 

 

 

 

Wskazówki  

Podczas pokrywania połączonych 
powierzchni nie należy przerywać 
pracy. W przypadku dużych po-
wierzchni i stosowania materiału 
na wielu poziomach rusztowań, 
należy wykonywać prace jedno-
cześnie na wszystkich poziomach 
rusztowań, w celu uniknięcia śla-
dów łączenia. Stwardniałej zapra-
wy nie wolno ponownie rozrabiać 
ani za pomocą wody, ani świeżej 
zaprawy. Nie stosować przy tem-
peraturach podłoża, powietrza  
i materiału poniżej 5° i powy żej 
30°C.  Podane parametry produktu 
zostały oznaczone w warunkach 
laboratoryjnych, w temp. 23°C  
i przy wilgotności względnej powie-
trza 50%. Niższe temperatury wy-
dłużają, wyższe skracają czas 
przydatności mieszanki do użycia  
i czas wiązania materiału.  
Materiał może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza.  
Zaprawy nie wolno stosować przy 
bezpośrednim promieniowaniu 
słonecznym oraz należy ją chronić 
przed zbyt szybkim odparowaniem 
wody (w wyniku nasłonecznienia, 
wiatru i przeciągów). 
Nie stosowa ć na podło żach gip-
sowych.  

Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka, mieszadło śrubowe, 
mieszarka przeciwbieżna lub 
agregaty tynkarskie z mieszarka-
mi, np. P.F.T. G4 z mieszarką 
Rotoquirl, Putzknecht S 48 classic 
lub S 58, paca stalowa, kielnia, 
kielnia ząbkowana, paca do gła-
dzenia, paca filcowa z gumą gąb-
kową czerwona. 
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 
 
Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 25 kg 
 
Zużycie: 
ok. 1,2 kg/m2/mm grubości war-
stwy 
 
Składowanie: 
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach, około 12 miesięcy. 
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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. 


