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Obszary stosowania 

Prefabrykacja elementów sztuka-
torskich metodą odlewania. 

Właściwo ści produktu 

Remmers Stückmörtel GF to fa-
brycznie wymieszana, sucha za-
prawa mineralna, która po wymie-
szaniu z wodą jest gotowa do uży-
cia i szybko wiąże hydraulicznie, 
umożliwiając w ten sposób szybkie 
ponowne użycie formy.  
 
Zaprawa nadaje się do stosowania 
ręcznego i także za pomocą po-
wszechnie spotykanych agregatów 
tynkarskich, np. pomp mieszają-
cych z zastosowaniem mieszarki. 
Jako zaprawa lekka, materiał jest 
łatwy w stosowaniu, plastyczny, 
dobrze rozlewny i wydajny. 
 
Stwardniała zaprawa nie zawiera 
gipsu, jest odporna na wodę, 
czynniki atmosferyczne i mróz. 
 
 
 
 
 
 

Podło że 

Podłoże musi być mocne i nośne. 
Należy usunąć warstwy luźne i ob-
niżające przyczepność oraz szla-
my cementowe stosując metodę 
piaskowania, skuwania lub podob-
ną.  

Sposób stosowania 

Wlać około 7,5 l  wody do czyste-
go pojemnika/wiadra na zaprawę, 
dodać 25 kg zaprawy Stuckmör-
tel GF  i intensywnie mieszać za 
pomocą mieszarki / mieszadła 
przez około 2 minuty, aż uzyska 
się jednorodną, płynną konsysten-
cję odpowiednią do stosowania. 
Przy stosowaniu agregatów tyn-
karskich ustawić odpowiednią ilość 
podawanej wody w zależności od 
ciśnienia wody i zastosowanego 
podajnika ślimakowego.  

W przypadku profili o większej dłu-
gości i gzymsów, aby zapobiec ich 
pękaniu, należy zastosować pręty 
zbrojące. Należy zwrócić uwagę 
aby grubość otuliny stali wynosiła 
co najmniej 2 cm.  
W normalnych warunkach otocze-
nia, elementy można rozformować 
po 3 godzinach. 
 
Uwaga: 
Podczas rozruchu agregatów tyn-
karskich, dla uniknięcia zapchania, 
wąż należy wypełnić szlamem wa-
piennym. Podczas przerw przekra-
czających 10 min. należy przewi-
dzieć czyszczenie pośrednie.  
W przypadku stosowania mieszal-
ników przepływowych Stuckmörtel 
GF należy co 10 minut wymieszać, 
a w przypadku dłuższych przesto-
jów należy czyścić maszyny. 
 

Dane techniczne produktu  

Kolor: jasnoszary 
Gęstość nasypowa: ok. 1,25 kg/dm3 
Uziarnienie: < 1,5 mm 
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 5,0 N/mm² (M5) 
Współczynnik oporu dyfuzji  
pary wodnej µ: < 18 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0521 

Stückmörtel GF  
Szybkowiążąca zaprawa sztukatorska/do odlewów  
do prefabrykacji profili, rdzeni sztukatorskich i gzymsów 
 
 
 
 

        

 

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych 

Proporcja mie-
szania suchej 
zaprawy z wo-

dą 

Czas miesza-
nia 

Temperatura 
stosowania 

Wlewanie Łączna ilość 
materiału na 
mm grubości 

warstwy 
 

Okres prze-
chowywania 

Chronić przed 
wilgocią! 
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Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wodę lub 
świeżą zaprawę. Nie stosować 
przy temperaturze podłoża, powie-
trza lub materiału budowlanego 
poniżej 5°C i powy żej 30°C.  
Podane parametry produktu zosta-
ły oznaczone w warunkach labora-
toryjnych, w temp. 20°C i 50% wil-
gotności względnej powietrza. Niż-
sze temperatury wydłużają, wyż-
sze skracają czas przydatności do 
stosowania i czas twardnienia. 
 
Chronić przed zbyt szybkim odpa-
rowaniem wody, szczególnie na 
zewnątrz przed nasłonecznieniem 
i wiatrem, wewnątrz chronić przed 
przeciągami i zbytnim ogrzewa-
niem, gdy jest to konieczne zwil-
żać/spryskiwać wodą. 
 
Zewnętrzna powierzchnia tynku 
powinna być pozbawiona widocz-
nych spękań, rysy włoskowate nie 
mają znaczenia i nie uznawane są 
za wady, ponieważ nie wpływają 
one ujemnie na techniczną war-
tość tynku. 

Narzędzia, czyszczenie  

Agregaty tynkarskie z mieszarka-
mi, np. P.F.T. G4 z mieszarką Ro-
toquirl, Putzknecht S 48 classic lub 
S 58 także z mieszarką, miesza-
dło, mieszarka przeciwbieżna, pa-
ca, kielnia. 
Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 25 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
Około 1,1 kg na 1 l wypełnianej 
przestrzeni 
 
 
 

Składowanie: 
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach – co najmniej 12 
miesięcy. 

Bezpiecze ństwo, ochrona śro-
dowiska, 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 sto-
sowania. 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 pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


