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Obszary stosowania 

Do wypełniania i zamykania rys  
o szerokości do 5 mm, jak również 
do wygładzania i wyrównywania 
miejsc uszkodzonych. 
 
Właściwości produktu 

Szpachlówka Remmers Silicon-
harz Spachtel jest mikroporowata, 
przepuszczalna dla pary wodnej  
i hydrofobowa. Posiada mineralny 
wygląd. Szpachlówkę Remmers  
Siliconharz Spachtel stosuje się 
podczas prac na elewacjach do 
wyrównania powierzchni oraz za-
mknięcia rys i ubytków w tynkach 
mineralnych wg DIN 18550.  
Materiał jest bardzo drobnoziarni-
sty i może być nakładany, nie rolu-
jąc się i nie pozostawiając śladów 
łączenia, w warstwach o grubości 
od 10 mm do prawie 0.  
Szpachlówka Remmers Silicon-
harz Spachtel wyróżnia się bardzo 
dobrym wypełnianiem nierówności 
i niewielkim skurczem. Możliwe 
jest filcowanie po przeschnięciu, 
dzięki czemu osiąga się brak śla-
dów łączenia. Po całkowitym wy-
schnięciu możliwe jest zeszlifowa-
nie nierówności w warstwie szpa-
chlówki papierem ściernym (uziar-
nienie: 40-60). 
 
Podłoże  

Podłoże musi być suche, czyste, 
nośne, pozbawione luźnych czą-

stek, pyłu, resztek środków anty-
adhezyjnych do szalunków, oleju  
i tłuszczu. Słabo przylegające po-
włoki malarskie i powłoki grubo-
warstwowe, jak również stare farby 
dyspersyjne i wapienne należy 
starannie usunąć i tak przygoto-
wane podłoże zagruntować prepa-
ratem Remmers Grundierung SV 
(unikać powstania tłustego poły-
sku).  
Podczas wypełniania rys należy 
przede wszystkim zwrócić uwagę 
na staranne przeprowadzenie 
gruntowania, tak aby uzyskać no-

śne podłoże. Powierzchnie zagrun-
towane preparatem Remmers 
Grundierung SV należy pozostawić 
do wyschnięcia na 1 - 2 dni przy 
dobrej pogodzie a odpowiednio 
dłużej przy niekorzystnych warun-
kach atmosferycznych. Wszystkie 
powłoki malarskie i wymagane 
prace przygotowawcze muszą być 
zawsze dostosowane do obiektu; 
tzn. należy je dopasować do stanu 
obiektu i stawianych wymagań. 
Patrz także VOB część C, DIN 
18363, „Prace powłokowe”, 
zwłaszcza rozdział 3.1.4. 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0565 

Siliconharz Spachtel 
Szpachlówka oparta na żywicy silikonowej  
z wypełniaczem mineralnym. 

Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy
Spoiwo: żywica silikonowa i akrylany 
Wypełniacz: odporne na alkalia wypełniacze 

mineralne 
Gęstość: ok. 1,2 g/cm3 
Lepkość: pasta 
Schnięcie: zależne od temperatury, wilgotno-

ści powietrza i grubości warstwy 
Dopuszczalna grubość 
rozciąganej warstwy: od 10 do 0 mm 
Rozcieńczalnik: woda 
 
Dane techniczne stwardniałej szpachlówki: 
Wypełnianie: bardzo dobre 
Skurcz: niewielki 
Możliwość szlifowania: papierem ściernym (uziarnienie  

40-60) wykonywana później po-
włoka np. Siliconharz Füllfarbe LA  
i Siliconharzfarbe LA 

Kolor: szary 
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Sposób stosowania  

Materiał jest gotowy do stosowa-
nia. Nanoszenie odbywa się kielnią 
lub pacą stalową na wcześniej 
zagruntowane podłoże. Szpachlo-
wanie wykonuje się w zależności 
od rodzaju podłoża, rozciągając 
szpachlówkę w warstwie o grubo-
ści od maks. 10 mm do 0, nakłada-
jąc materiał w jednej lub kilku war-
stwach, każdorazowo po wy-
schnięciu warstwy wcześniejszej. 
Szpachlówka Remmers Silicon-
harzharz Spachtel daje się łatwo 
położyć w narożach i na wystę-
pach oraz można ją rozciągnąć we 
wszystkich kierunkach nie pozo-
stawiając śladów łączenia. Ślady 
łączenia lub nadmiar materiału 
można zmyć lub sfilcować względ-
nie w przypadku cienkich warstw 
zeszlifować. 
 
Wskazówki 

Następne prace można wykony-
wać dopiero po całkowitym wy-
schnięciu. Międzywarstwy i war-
stwy nawierzchniowe muszą być 
dostosowane do szpachlówki 
Remmers Siliconharz Spachtel. 
Wskazane jest stosowanie do tego 
celu silikonowych produktów  
z grupy Remmers jak np. Silicon-
harz Füllfarbe LA, Siliconharzfarbe 
LA lub Historic Lasur i Historic 
Schlämmlasur. Chronić świeżą 
powłokę przed bezpośrednim pro-
mieniowaniem słonecznym, desz-
czem, wiatrem i temperaturami 
poniżej +5°C zgodnie z regułami 
rzemiosła. 
 
Narzędzia, czyszczenie  

Do gładzenia używać tylko nie-
rdzewnych narzędzi.  
Do filcowania nadają się zwilżone 
pace styropianowe.  
Czyścić wodą. Zaschnięte narzę-
dzia czyścić rozpuszczalnikiem  
V 101. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
5 kg i 10 kg 
Zużycie: 
Ok. 1,2 kg/l wypełnianej przestrze-
ni. 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych opa-
kowaniach, w miejscu zabezpie-
czonym przed mrozem co najmniej 
12 miesięcy. Chronić przed bezpo-
średnim promieniowaniem sło-
necznym. 
 
Bezpieczeństwo, 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. 
 
Kod produktu 
M-SF01 
 

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. 


