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Obszary stosowania 

Szpachlówka do tradycyjnego 
stosowania na historycznych ele-
wacjach 

Właściwo ści produktu 

Szpachlówka Feinspachtel RZ to 
fabrycznie mieszana sucha zapra-
wa, która po wymieszaniu z wodą 
jest gotowa do użycia i stosunko-
wo szybko wiąże. Związana szpa-
chlówka drobnoziarnista jest od-
porna na wietrzenie. Materiał wy-
kazuje powolny rozwój wytrzyma-
łości.  

Podło że 

Generalnie zaleca się, aby 
z użyciem materiału wzorcowego 
sporządzić powierzchnię próbną, 
która powinna dać odpowiedź, czy 
kolor i przyczepność odpowiadają 
stawianym wymaganiom. Uzyski-
wany w rzeczywistości kolor po 
wyschnięciu i stwardnieniu jest 
uzależniony od warunków tward-
nienia zaprawy i zastosowanej 
metody aplikacji. Głębokie ubytki 
muszą być wypełnione odpowied-
nią zaprawą  (np. Fugen- und Er-
gänzungsmörtel RZ). Przygotowa-
ne powierzchnie należy starannie 
oczyścić z pyłu i luźnych części. 
 

 

 

Sposób stosowania 

Luźne elementy należy usunąć, 
a podłoże wstępnie nawilżyć. Do-
datek wody: ok. 3,8 l na opakowa-
nie 15 kg. Feinspachtel RZ należy 
starannie wymieszać (przez co 
najmniej 2 minuty). Pozostawić na 
około 1 minutę, aby masa dojrzała 
i mieszając dodać pozostałą ilość 
wody, aż do uzyskania konsysten-
cji pozwalającej na zastosowanie. 
Mieszać tylko taką ilość materiału, 
jaka może zostać wykorzystana 
w ciągu około 20 minut. Nie sto-
sować w temperaturach poniżej +5 
i powyżej +30°C.  
Nie należy stosować w warunkach 
bezpośredniego nasłonecznienia. 
Świeżą warstwę (powłok) należy 
przez co najmniej 1 dzień chronić 
przed deszczem i mrozem. Zapra-
wę należy chronić przed zbyt 
wczesną utratą wilgoci. 

 

 

Wskazówki 

Wskazówki dotycz ące techniki 
pracy: 
Obowiązują powszechnie uznane 
reguły i normy rzemiosła, dotyczą-
ce obchodzenia się materiałami 
budowlanymi wiązanymi cemen-
tem lub wapnem, w szczególności 
zaś DIN 1053. 
Prosz ę pamiętać! Nie stosować 
na zawilgoconych od tyłu elewa-
cjach, aby uniknąć zmiany zabar-
wienia na skutek powstawania 
wykwitów solnych. Możliwe jest 
wystąpienie niewielkich zmian 
zabarwienia w przypadku materia-
łów pochodzących z różnych partii 
produkcyjnych i w przypadku róż-
nic w częstotliwości pielęgnacji 
wodą po nałożeniu szpachlówki. 
W przypadku stosowania na du-
żych powierzchniach należy 
w ciągu jednego dnia stosować 
tylko partie z takim samym nume-
rem fabrycznym producenta. 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0564 

Feinspachtel RZ 
Mieszanka suchej zaprawy do szpachlowania hi-
storycznych elewacji. Gotowa do użycia sucha za-
prawa zawierająca spoiwo mineralne na bazie hi-
storycznego cementu roma ńskiego  oraz natural-
nego kruszywa mineralnego wg DIN EN 13139 

Dane techniczne  produktu  

Kontrola jako ści  skład i jakość (WEP) 
Gęstość nasypowa: ok. 1,0 kg/dm3 
Kolor: szaro beżowy 
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm3 
Zawartość porów powietrznych: < 10 % obj. 
Uziarnienie: < 03 mm 
Wytrzymałość na ściskanie: > 5 N/mm2 
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Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka do zapraw, mieszadło 
ręczne, kielnia lub pędzel, szpa-
chla. Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki 15kg 
Zużycie: 
ok. 1,6 kg/m² na każdy milimetr 
grubości warstwy 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych opa-
kowaniach, w miejscu suchym 
i zabezpieczonym przed wilgocią - 
co najmniej 6 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. 


