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Obszary stosowania 

Odtwarzanie, uzupełnianie i repro-
filacja podłoży mineralnych, jak 
kamień naturalny, cegła, beton, 

kamień sztuczny, w szczególności  
na podłożach o niskiej wytrzyma-
łości. 

Właściwości produktu 

Remmers Restauriermörtel ZF 
„bez cementu” jest gotową do sto-
sowania, fabrycznie wymieszaną, 

suchą zaprawą. Parametry fizycz-
ne odpowiadają wymaganiom za-
pewnienia możliwie niskiego skur-

czu własnego a dzięki niskiej wy-
trzymałości na ściskanie i zginanie 
oraz niskiemu modułowi spręży-

stości (moduł E) są szczególnie 
odpowiednie do podłoży o niskiej 
wytrzymałości. „Normalne” uziar-

nienie kruszywa ≤ 0,5 mm odpo-
wiada w wysokim stopniu uziarnie-
niu drobnoziarnistego piaskowca. 

Na życzenie dostępne są wersje 
„drobnoziarnista” („fein”) (≤ 0,2 
mm) i „gruboziarnista („grob”) (≤ 

2,0 mm). Po dostarczeniu próbek 

kamienia można, z reguły bez 

większych odchyleń, fabrycznie 
dopasować kolor i uziarnienie.  
Zabarwienie specyficzne dla da-

nego obiektu możliwe jest tylko 
w ograniczonym zakresie. W przy-
padku zmieniających się kolorów 

względnie koloru jaskrawego nale-
ży jednoznacznie oznaczyć na 
próbce wymagany odcień. 

Sposób stosowania  

Warunkiem niezbędnym do pracy 
z użyciem zapraw Remmers Re-
stauriermörtel jest nośne podłoże 

(o zrównoważonym profilu wytrzy-
małościowym). 

Miejsca, na które ma być nałożona 

zaprawa Remmers Restaurier- 
„bez cementu” należy obrysować 
liniami krzyżującymi się pod kątem 

prostym a następnie wykuć młot-
kiem i przecinakiem lub naciąć ką-
tówką i obrobić kamieniarsko. 

Uszkodzone, zniszczone przez 
czynniki atmosferyczne po-
wierzchnie należy wykuć do zdro-

wego kamienia, jednak co najmniej 
na głębokość 2 cm. W strefach 
brzegowych w miarę możliwości 

nie należy schodzić do zera. 
W pewnych przypadkach koniecz-
ne jest podwyższenie wytrzymało-

ści podłoża przed nakładaniem 

Dane techniczne produktu 

Zapotrzebowanie wody: zaprawa drobnoziarnista  
(największe ziarno 0,2 mm), ok. 5,7 l 

 zaprawa średnioziarnista  
(największe ziarno 0,5 mm), ok. 5,4 l 

 zaprawa gruboziarnista  
(największe ziarno 2,0 mm), ok. 5,1 l 

Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm³ 
Wytrzymałość na ściskanie: po 7 dniach ok. 2,0 N/mm² 
 po 28 dniach ok. 3,5 N/mm² 
Moduł Younga: ok. 4000 N/mm² 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0583 - 0586 

Restauriermörtel ZF 
Nie zawierająca cementu, mineralna zaprawa do 
uzupełniania ubytków kamienia.  
Spoiwo i kruszywo na bazie czysto mineralnej. Baza spoiwa: na-
turalne wapno hydrauliczne (NHL), pucolany i wodorotlenek 
wapniowy.  
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu 
(VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi 
mniej niż 0,0002 %. 
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zaprawy renowacyjnej. Można to 
osiągnąć przez wykonanie facho-
wego i odpowiednio określonego 

wzmocnienia podłoża z zastoso-
waniem preparatów wzmacniają-
cych kamień opartych na estrach 

kwasu krzemowego z grupy Rem-
mers Steinfestiger względnie 
Remmers KSE.  

W razie potrzeby należy przewi-
dzieć wstępną impregnację prepa-
ratem Remmers Antihygro (art. 

0616).  

 Konserwatorskie przygoto-
wanie kamieniarskie: 

W przypadku ozdób architekto-

nicznych lub rzeźb o dużej warto-
ści artystycznej lub historycznej, 
należy możliwie ograniczyć wyku-

wanie miejsc uszkodzonych w celu 
zachowania oryginału. Należy  
w tym przypadku zakonserwować 

istniejący stan przez staranne 
wzmocnienie. Późniejsze przygo-
towanie podłoża polega jedynie na 

usunięciu „luźnych” fragmentów. 
Jedynie w przypadku bardzo wy-
stających elementów budowla-

nych, jak gzymsy itp. powinno się 
zastosować zbrojenie w formie 
gwiazdowych dybli lub prętów ze 

stali nierdzewnej. Zbrojenie można 
zakotwić dyblami z tworzywa 
sztucznego lub zagęszczoną żywi-

cą Epoxy BH 100 (art. 0905). 

 Nakładanie zaprawy reno-
wacyjnej: 

W przypadku głębokich ubytków, 

wymagane jest wykonanie wielo-
warstwowego rdzenia z zaprawy 
podkładowej Remmers Grun-

diermörtel „miękka” („weich” – art. 
0638). Miejsca przeznaczone do 
wykonania prac należy przedmu-

chać sprężonym powietrzem, do-
brze wstępnie zmoczyć i pokryć 
zaprawą Remmers Restaurier-

mörtel ZF„bez cementu” w konsy-
stencji szlamu; na świeżą warstwę 
szlamu nakłada się natychmiast 

zaprawę Remmers Restauriermör-
tel ZF „bez cementu” w kon-
systencji plastycznej (zależnie od 

wielkości ziarna 17 - 19% wody za-
robowej w stosunku do ilości su-
chej zaprawy), tak aby warstwa 

zaprawy wystawała 2-5 mm powy-
żej otaczającego kamienia. Należy 
koniecznie zachować układ spoin 

muru! Lekko związaną zaprawę 
Remmers Restauriermörtel ZF 
„bez cementu” przeciera się na-

stępnie pacą pokrytą porowatą 
gumą a po wystarczającym zwią-
zaniu (gdy ziarno wyskakuje przy 

przeciągnięciu cykliną) poddaje 
obróbce kamieniarskiej w celu do-
pasowania do oryginalnej po-

wierzchni kamienia. Doświadcze-
nie pokazuje, że nigdy nie powinno 
się nakładać grubszych warstw 

zaprawy renowacyjnej (maks. 3 
cm). Zaleca się pozostawiać wy-
mieszaną zaprawę na kilka minut 

(czas dojrzewania), a potem jesz-
cze raz wymieszać. 

Wskazówki  

Stężałej zaprawy nie wolno po-

nownie zarabiać dodając wody lub 
świeżej zaprawy. Nie stosować 
przy temperaturach podłoża, po-

wietrza i materiału poniżej 5° i po-
wyżej 30°C.  Podane parametry 
produktu zostały oznaczone w wa-

runkach laboratoryjnych, w temp. 
20°C i przy wilgotności względnej 
powietrza 65%. Niższe temperatu-

ry wydłużają, wyższe skracają 
czas przydatności zaprawy do 
użycia i czas twardnienia.  

Materiał może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza. 
Należy nadzorować wiązanie ma-

teriału, szczególnie w ciepłych po-
rach roku. W ciągu pierwszych 
czterech dni zaprawę należy zwil-

żać co najmniej dwa razy dziennie, 
aby wykluczyć ryzyko jej nadmier-
nego wysuszenia. Wartym polece-

nia jest również osłonięcie napra-
wianych miejsc mokrym płótnem 
workowym.  

Zaprawy wapienne mogą mieć 
skłonność do kalcytowych  
(= węglan wapnia) wykwitów. 

Można im z reguły zapobiec przez 
odpowiednią pielęgnację, względ-
nie przestrzeganie istotnych wa-

runków brzegowych podczas wy-
konywania prac i po ich zakończe-
niu. 

 Powierzchnię zaprawy należy  
w odpowiednim momencie 
zdrapać względnie obrobić. 

 Należy unikać zwilżania w sta-
nie świeżym a następnie filco-

wania. 

 Należy uwzględniać aktualną 

sytuację na danym obiekcie. 
Bardzo zaleca się wykonanie 
powierzchni próbnej. 

 Należy uwzględnić warunki at-
mosferyczne podczas fazy wią-
zania materiału. 

 W fazie twardnienia temperatu-
ra nie może w żadnym wypad-

ku spadać poniżej 5°C. 

 Naprawione miejsca należy 

chronić podczas twardnienia 
przed niekontrolowanym dostę-
pem wilgoci (deszcz, mgła). 

 
Ze względu na różne warunki  

i techniki aplikacji mogą czasami 
powstać niewielkie różnice odcie-
nia. Nie należy ich uznawać za 

usterki. 
Późniejsze retusze można wyko-
nać hydrofobowo stosując siliko-

nowe lazury Remmers względnie 
lazury szlamowe lub w sposób po-
zostawiający otwarte kapilary, sto-

sując kredy krzemianowe (system 
Bohringer). 

Możliwe są niewielkie różnice od-
cienia w różnych partiach materia-

łu! Przy stosowaniu na dużych po-
wierzchniach należy stosować ma-
teriał z jednej partii w ciągu dane-

go dnia, w przeciwnym wypadku 
mieszać partie!.  

Narzędzia, czyszczenie   

Kielnia, szpachla, paca pokryta po-

rowatą gumą, cykliny, narzędzia 
kamieniarskie, urządzenie do 
czyszczenia wodą pod wysokim 

ciśnieniem, kompresy itd. 
Narzędzia należy czyścić na świe-
żo wodą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 

składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worek papierowy 30 kg 

 
Warianty: 
art. 0583: miękka, drobnoziarnista, 

ziarno ≤ 0,2 mm 
art. 0584: miękka, normalna,  
ziarno ≤ 0,5 mm 

art. 0585: miękka, gruboziarnista,  
ziarno ≤ 2,0 mm 
art. 0586: parametry dobrane do 

obiektu 

Zużycie suchej zaprawy: 

Ok. 1,5 kg na litr wypełnianej prze-
strzeni.  
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Składowanie: 

W zamkniętych workach, przy 
składowaniu w suchym miejscu, co 

najmniej 12 miesięcy. 
 
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. 
 
 

 

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. 

 


