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Obszary stosowania 

Do zapełniania otworów wierco-
nych i wypełniania jam w murach  
z kamienia naturalnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwo ści produktu 

Remmers Vergussmörtel RZ dzięki 
zastosowanej kombinacji spoiwa 
cechuje się dobrym rozpływaniem. 
Dzięki temu nawet wąskie prze-
strzenie są wypełniane bez pozo-
stawiania pustych miejsc.  Zapra-
wa może być w razie potrzeby 
sporządzona także w wersji pla-
stycznej. Stosunkowo szybko wią-
że, charakteryzuje się dobrą przy-
czepnością i nie zawiera  dodat-
ków powodujących korozję. 
Na życzenie fizyczne właściwości 
zaprawy mogą zostać dostosowa-
ne  do potrzeb klienta (artykuł uzy-
skuje wówczas numer 0562). 

Podło że / sposób stosowania 

Podłoże musi być nośne, czyste  
i wstępnie nawilżone, aby popra-

wić rozpływanie się zaprawy. Na-
leży usunąć występujące miękkie 
lub zmurszałe warstwy powierzch-
ni. Vergussmörtel należy starannie 
wymieszać z około 15% wody (2,2 
l/15kg), na przykład za pomocą 
mieszarki z podwójnym miesza-
dłem (niskie obroty). Gotową mie-
szankę natychmiast zużyć. 

Wskazówki 

Należy zachowywać odpowiednie 
reguły rzemiosła budowlanego 
dotyczące sposobu obchodzenia 
się z mieszankami zawierającymi 
cement.  
Temperatura podłoża musi wyno-
sić co najmniej +5°C. Świeżą za-
prawę należy chronić przed eks-
tremalnymi warunkami pogodo-
wymi (mróz, wyschnięcie itp.). 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0568 

Vergussmörtel RZ 
Fabrycznie mieszana sucha zaprawa ze spoiwem 
mineralnym.  
Na bazie naturalnego cementu roma ńskiego  i naturalnych 
dodatków mineralnych. 

Dane techniczne produktu  

Zapotrzebowanie wody:   ok. 15% 
Rozpływ:    ok. 26 cm 
Ciężar właściwy świeżej zaprawy: ok. 2,2 kg/dm3 
Wielkość ziaren:   2 mm 
Początek wiązania:   ok. 60 min. 
Koniec wiązania:   ok. 70 min. 
Kolor:     szaro-beżowy 
Nadzór jakościowy: WEP (wewnątrzzakładowa 

kontrola jakości) 
Wytrzymałość na ściskanie  
Po 7 dniach: > 1N/mm² 
 
Po 28 dniach: > 4N/mm² 
Klasa wytrzymałości: M 2,5 
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Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka przeciwbieżna BEBA (z 
dwoma mieszadłami).Czyścić na 
świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
Wiadra 15 kg 
Zużycie: 
Średnio około 2 kg/l pustej prze-
strzeni 
Składowanie: 
Na rusztach drewnianych, w miej-
scu suchym, zabezpieczonym 
przed wilgocią – około 6 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 
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. 


