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Obszary stosowania 

Wypełnianie i iniekcja spoin, nie-
wielkich pustek, rys 2 - 10 mm. 
Stabilizowanie i luźnych wypełnień 
z zaprawy w murze. 

Właściwo ści produktu 

• Dobra rozlewność 
• Bezskurczowe wypełnianie 
• Nie występuje oddzielanie się 

nadmiaru wody 
• Dzięki niskiej wytrzymałości 

zaprawa ta nadaje się do sto-
sowania w starych murach 

• Wysoka odporność na roz-
puszczalne w wodzie, rozsa-
dzające siarczany 

Podło że 

Podłoże musi być czyste, mocne 
oraz należy je zwilżyć do stanu 
matowej wilgotności. Warstwy od-
spojone i zmniejszające przyczep-
ność należy usunąć. 

Sposób stosowania 

Wlać ok. 7,5 - 8,4 l wody  do czy-
stego pojemnika i dodać 30 kg  
Historic Verfüllmörtel . Starannie 
wymieszać. W razie potrzeby po 
pewnym czasie ponownie zamie-

szać. Zbyt mała ilość dodawanej 
wody powoduje niewystarczającą 
płynność, zbyt wysoka prowadzi 
do odseparowywania wody, osia-
dania kruszywa względnie opóź-
nienia wiązania. Podczas bezci-
śnieniowego wypełniania pustych 
miejsc Historic Verfüllmörtel należy 
podawać przez lejek.  

Wskazówki 

Do stężałej zaprawy nie wolno do-
dawać wody lub świeżego materia-
łu w celu przywrócenia jej przydat-
ności do stosowania. 

Nie stosować przy temperaturach 
powietrza, podłoża i materiału po-
niżej 5°C i powy żej 30°C. Podane 
dane techniczne zostały określone 
w warunkach laboratoryjnych przy 
temperaturze 20°C i wilgotno ści 
względnej powietrza 65%. Niskie 
temperatury wydłużają, wyższe 
skracają czasy przydatności do 
stosowania i wiązania. 
Chronić przed zbyt szybką utratą 
wody, w szczególności na ze-
wnątrz, w warunkach silnego na-
słonecznienia i wiatru, a wewnątrz 
w przypadku występowania prze-

Dane techniczne produktu  

Uziarnienie:    < 0,5 mm 
Kolor:      szary 
Czas przydatności do użycia  
po wymieszaniu (20°C):   ok. 2 godziny 
Początek twardnienia (20°C):   > 4 godziny 
Koniec twardnienia (20°C):   > 6 godzin 
Gęstość objętościowa:   ok. 1,8 g/cm³ 
Wytrzymałość na zginanie 
po 28 dniach:    ok. 0,6 N/mm² 
Wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dniach:    ok. 2,5 N/mm² 
Wytrzymałość na odrywanie 
po 28 dniach:    ok. 0,21 N/mm² 
Moduł Younga po 28 dniach: ok. 3.500 N/mm² 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0548 

Historic Verfüllmörtel 
Mineralna zaprawa wypełniająca i iniekcyjna  
o dobrej płynności 
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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. 

ciągów i obciążeń termicznych. 
W razie zbyt szybkiego wysycha-
nia wykonywać wielokrotnie pielę-
gnacyjne spryskiwanie wodą.  

Narzędzia, czyszczenie 

Mieszarka przeciwbieżna, mie-
szalnik, kielnia, mieszadło. 
Do maszynowego wypełniania pu-
stych miejsc zalecamy stosować 
pompę membarnową  Desoi MB-E 
lub pompę ślimakową Desoi S-20. 
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj opakowania, składowa-
nie  

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 30 kg 
 
Zużycie: 
Ok. 1,2 – 1,6 kg/litr pustej prze-
strzeni. 
 
Składowanie: 
W zamkniętych opakowaniach,  
w suchym miejscu co najmniej  
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. 


