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Obszary stosowania 

Wykonywanie spoin wspornych, 
pionowych i podłużnych w ścia-
nach, słupach i ściankach działo-
wych o konstrukcji murowanej. 
Spoinowanie oraz ręczne uzupeł-
nianie ubytków na elewacjach w 
istniejących obiektach. 

Właściwo ści produktu 

Remmers Fugen- und Ergän-
zungsmörtel RZ jest fabrycznie 
przygotowaną suchą zaprawą, któ-
ra po zmieszaniu z wodą jest go-
towa do użycia. Zaprawa ma ce-
chy charakterystyczne dla ce-
mentów romańskich, jak szybkie 
wiązanie i twardnienie przy powol-
nym przyroście wytrzymałości  
oraz dobra odporność na czynniki 
atmosferyczne. 

Zastosowany tu naturalny cement 
produkowany jest niezmiennie od 
ponad 150 lat pod nazwą cement 
romański  lub wapno romańskie. 
Bazę stanowi margiel wapienny  
z okresu kredowego wypalany  
tradycyjnym sposobem w piecach 
szybowych, w niskich temperatu-
rach.  

Podło że 

W momencie aplikacji podłoże po-
winno być matowo wilgotne, sta-
bilne i nośne. Elementy luźne 
i zmniejszające przyczepność na-
leży usunąć. Głębokie ubytki nale-
ży przed rozpoczęciem renowacji 
wypełnić zaprawą Remmers Grun-
diermörtel (art. 0643). Spoiny na-
leży przygotować w taki sposób, 
aby nakładana później zaprawa do 

spoinowania miała średnią głębo-
kość co najmniej 2 cm lub równą 
podwójnej szerokości spoiny. 
W przypadku uzupełnień minimal-
na grubość warstwy powinna wy-
nosić trzykrotność największego 
ziarna. 

Mieszanie/sposób stosowania 

Do czystego pojemnika na zapra-
wę wlać 2,5 l lub 2,3 l wody,  do-

Dane techniczn e produktu  

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0563 / 0566 

           

Fugen- und Ergänzungs-
mörtel RZ 
Szybkowiążąca zaprawa na bazie cementu romańskiego, 
przeznaczona do renowacji spoin i tynków 
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  

 Stosunek miesza-
nia suchej zapra-

wy z wodą  

 Temperatura sto-
sowania 

 Czas mieszania  Kielnia do spoi-
nowania 

 Całkowite zużycie 
na mm grubości 

warstwy 

 Czas składowa-
nia 

Chronić przed mro-
zem i przechowywać 

w chłodnym miej-
scu/chronić przed wil-
gocią/ zamykać opa-

kowania 

 

Nr artykułu. uziarnienie 
0563 grube, największe ziarno < 2,0 mm 
0566 drobne, największe ziarno < 0,5 mm 
 
Kolor: beżowo - orzechowobrązowy (kolor 

własny) 
Ilość wody zarobowej  
(drobno- /gruboziarnista): ok. 17% wzgl. 15,5% 
Czas przydatności do  
stosowania po wymieszaniu: około 30 minut 
Wytrzymałość na ściskanie: po 1 dniu:       ≥ 1,0 N/mm²  

po 28 dniach: ≥ 3,0 N/mm² 
po 90 dniach: ≥ 4,0 N/mm²  

Dynamiczny moduł Younga: ok. 5700 N/mm² 
Zawartość otwartych porów: 35 - 40 % obj.  
Nasiąkliwość kapilarna  
(EN 1015-18): ok. 0,65 kg/(m² • min0,5) 
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dać 15 kg   Fugen- und Ergän-
zungsmörtel RZ  i przez ok. 1,5 
minuty intensywnie wymieszać za 
pomocą mieszadła / mieszarki  
z ruchem przeciwbieżnym do uzy-
skania jednorodnej, pozbawionej 
zbryleń, plastycznej konsystencji, 
w razie potrzeby dodając jeszcze 
nieco wody. Podczas spoinowania 
zaleca się nakładać materiał 
w miarę możliwości dwuwarstwo-
wo i wciskać zaprawę do zrówna-
nia ze spoinowaną płaszczyzną. 
Powierzchnię ściągnąć, ale nie 
„zagładzać”. Mieszać tylko taką 
ilość zaprawy, jaką można zasto-
sować w przeciągu około 30 minut. 
Materiał można stosować jedno-
warstwowo w warstwach o grubo-
ści 2 - 20 mm lub dwuwarstwowo 
do 30 mm. 

Pielęgnacja 

Powierzchnię świeżej zaprawy na-
leży chronić przez co najmniej  
3 dni przed zbyt szybkim odparo-
waniem wody oraz przed wpływem 
czynników atmosferycznych, jak 
słońce, wiatr, deszcz, przeciągi lub 
mróz za pomocą np. folii lub mo-
krych mat jutowych. 

Wskazówki 

Zasadniczo zaleca się wykonanie 
powierzchni próbnej, która powin-
na pozwolić na wyciągnięcie wnio-
sków, czy spełnione zostaną wy-
magania dotyczące koloru, wy-
trzymałości i przyczepności. 
  
UWAGA:  W przypadku cementu 
romańskiego, rzeczywisty kolor, 
uzyskuje się po wielodniowym 
schnięciu i twardnieniu (kolor 
zmienia się z szarego w beżowo-
brunatny). Poza tym, wybrana me-
tody obróbki istotnie wpływa na 
uzyskiwany kolor (np. wcześnie 
wygładzona powierzchnia jest ja-
śniejsza niż powierzchnia później 
wygładzana lub szorstka). 
 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać ani wodą ani po-
przez dodanie świeżej zaprawy. 
Nie stosować przy temperaturach 
powietrza, podłoża i materiału po-
niżej +5°C  lub powy żej +30°C. 
Podane parametry produktu okre-
ślono w warunkach laboratoryjnych 
przy temperaturze 20°C i wilgotno-
ści względnej powietrza 65%.  
Niższe temperatury wydłużają, 
wyższe skracają czasy przydatno-
ści do stosowania po wymieszaniu 
i czasy wiązania.  
Materiał może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza. 
Rysy włosowe / skurczowe nie ma-
ją znaczenia i nie uznawane są za 
wady, ponieważ nie wpływają one 
ujemnie na techniczne właściwości 
tynku. 

Narzędzia, czyszczenie 

Mieszarka do zapraw, mieszadło, 
kielnia, kielnia do spoinowania 
względnie szpachla.  
Przed związaniem zaprawy narzę-
dzia można bez problemu czyścić 
wodą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Wiadra z tworzywa sztucznego 
15 kg 
 
Zużycie:  
Ok. 1,6 kg/m²/mm grubości lub  
1,6 kg/l wypełnianej przestrzeni. 
 
Składowanie: 
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach, co najmniej 6 mie-
sięcy. 

Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                
Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środo-
wiska znajdują się w aktualnej kar-
cie 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. 
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Fugen- u. Ergänzungsmörtel RZ 
Zaprawa murarska ogólnego przeznacze-
nia do stosowania w ścianach, słupach i 
ścianach działowych murowych (elementy 
budowlane wewnątrz i na zewnątrz), które 
podlegają wymaganiom konstrukcyjnym 

______________________________________ 
Wytrzymałość na ściskanie: M 2,5 

Wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm² 
(wartość tabelaryczna 
EN 771) 

Zawartość chlorków: ≤ 0,01 M.-% 

Reakcja na ogień: Klasa A1 

Nasiąkliwość: ≤ 1,00 kg/(m²•min0,5) 

Przepuszczalność pary  
wodnej:  µ  5 / 35 
(wartość tabelaryczna  
EN 1745) 

Przewodność cieplna (λ10,dry): ≤ 0,83 W/(m•K) 
(wartość tabelaryczna  dla P = 50% 
EN 1745) ≤ 0,93 W/(m•K) 

 dla P = 90% 

Trwałość: odporna pod warun- 
(mrozoodporność) kiem stosowania 
 zgodnie z instrukcją 
 techniczną  

Niebezpieczne substancje: NPD 


