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Obszary stosowania 

• Do wiernego odtwarzania ele-
mentów i detali architektonicz-
nych w technice wykonywania 
odlewów 

• Odlewanie zamkniętych i otwar-
tych form 

Właściwości produktu 

Remmers Restauriermörtel GF „do 
odlewów” jest gotową do stosowa-
nia, fabrycznie wymieszaną, suchą 
zaprawą, która składa się z nie-
organicznych składników.  
Parametry fizyczne odpowiadają 
wymaganiom zachowania możliwie 
długiej trwałości i zostały odpo-
wiednio dobrane w celu uzyskania 
możliwie niskiego skurczu i naprę-
żeń własnych zaprawy podczas jej 
twardnienia.  
Ze względu na doskonałą płyn-
ność, zaprawa Remmers Rest-
auriermörtel GF wspaniale nadaje 
się do wykonywania reprodukcji  
w technice odlewania. Uziarnienie 
kruszywa odpowiada uziarnieniu 
drobnoziarnistego piaskowca  
(< 0,5 mm).  
 

Sposób stosowania 

Do czystego pojemnika na zapra-
wę wlać ok. 5,8  - 6,0 l wody, na-
stępnie wsypać  30 kg Restau-
riermörtel GF. Intensywnie wy-
mieszać za pomocą mieszar-
ki/mieszadła śrubowego (np. mie-
szarki przeciwbieżnej BEBA) przez 
ok. 3 minuty, aż do uzyskania wła-
ściwej jednorodnej konsystencji. 
Zarobiona masa musi być płynna  
i pozbawiona grudek, aby mogła 
wpłynąć także w najdrobniejsze 
szczegóły formy. W technice wy-
konywania odlewów płynność za-
prawy odgrywa decydującą rolę.  
(W celu wykluczenia zjawiska roz-
segregowania mieszanki w formie, 
wymieszana zaprawa Remmers 
Restauriermörtel GF powinna po-
zostawać nie ruszana w pojemniku 
przez ok. 3 minuty.) 
Jeżeli zaprawę mieszamy przy 
pomocy elektrycznej mieszarki, na-

leży to czynić przy niskich obro-
tach, aby do zaprawy nie wprowa-
dzać zbyt dużo porów powietrz-
nych. Wmieszaniu powietrza najle-
piej zapobiega się poprzez mie-
szanie zaprawy przy pomocy ło-
patki do mieszania. 
Aby zapobiec wprowadzania pę-
cherzy powietrza podczas wlewa-
nia zaprawy w formę, zaprawę 
Remmers Restauriermörtel GF na-
leży powoli wlewać do formy, rów-
nomiernie w cienkich warstwach 
wzdłuż do tego celu nadającej się 
listwy drewnianej lub przez lejek  
z rurką. Zaprawa nie powinna ka-
pać i nie należy jej swobodnie 
wlewać do formy. 
Zależnie od wielkości i kształtu, od-
lew można rozformować po 1-3 
dniach, po czym przystąpić do dal-
szej obróbki. Zaleca się szczelnie 
owinąć formę folią podczas wiąza-
nia zaprawy. Poza tym forma ko-

Dane techniczne produktu 

Największe ziarno: 0,5 mm 
Gęstość nasypowa: ok. 1,6 kg/l 
Wytrzymałość na zginanie: po 28 dniach ok. 5 N/mm² 
Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach ok. 18 N/mm² 
Moduł Young'a (moduł E): ok. 17 kN/mm² 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0588-0590 

Restauriermörtel GF 
Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana 
sucha zaprawa do wykonywania rzeźb i figur  
w procesie odlewania 
Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej 
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niecznie musi być wodoszczelna, 
ponieważ pielęgnacja zaprawy 
podczas wiązania w formie jest 
niemożliwa a należy koniecznie 
zapobiegać wydostawaniu się wo-
dy.  
Po rozformowaniu, rzeźby lub figu-
ry, które będą wystawione na wol-
nym powietrzu można pokrywać 
lazurami Remmers Historic Sch-
lämmlasur (art. 6471) zachowując 
wygląd kamienia naturalnego lub 
hydrofobizować impregnatem firmy 
Remmers, co znacznie wydłuża ich 
trwałość. Jeżeli odlane elementy 
będą umieszczane w miejscach 
głęboko zacienionych lub bardzo 
zawilgoconych, przed impregnacją 
hydrofobizującą zaleca się nałoże-
nie preparatu Remmers Impräg-
nierung BFA (art. 0673), aby 
w przeciągu jak najdłuższego cza-
su zabezpieczyć element przed 
mikroflorą (glony, porosty, grzyby 
itd.). 
Wskazówki  

Zaprawa Remmers Restaurier-
mörtel GF została opracowania 
specjalnie z myślą o wykonywaniu 
odlewów. Do wykonywania ele-
mentów metodą ubijania zaleca się 
stosować zaprawę Remmers  
Restauriermörtel (art. 0750).  
 
W razie dostarczenia próbki mo-
żemy - z reguły bez większych od-
chyleń - odtworzyć fabrycznie róż-
ne warianty kolorystyczne kamie-
nia naturalnego, cegły a także be-
tonu.  
Dopasowanie koloru i uziarnienia 
może być dokonane w naszym za-
kładzie produkcyjnym, z reguły bez 
większych odchyleń, po dostar-
czeniu próbki. 
 
W przypadku kolorów zmiennych 
lub zróżnicowanych żądany kolor 
należy jednoznacznie wskazać na 
próbce. Alternatywnie można rów-
nież dokonać wyboru korzystając  

z wzornika kolorów Remmers lub 
innego popularnego wzornika. 
 
Do wykonywania form bogatych  
w detale szczególnie nadaje się 
masa silikonowa Remmers Silicon 
AFM (art. 0736-0737), w razie po-
trzeby z dodatkiem zagęstnika 
Remmers Verdickungsadditiv AFM 
(art. 0738). 
 
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 danego 
dnia, w przeciwnym wypadku mie-
szać partie!. 
Materiał może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza. 
Produkty, które można zastoso-
wać w systemie 

• Silicon AFM (0736-0737) 
• Historic Schlämmlasur (6471) 
• Historic Lasur (6476) 
• Haftfest (0220) 
Narzędzia, czyszczenie 

Urządzenia do mieszania, narzę-
dzia ułatwiające wlewanie, np. li-
stwa drewniana i lejek itp.  
W stanie świeżym myć wodą. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worek papierowy 30 kg 
 
Kolory: 
art. 0588 szary (kolor własny),  
zaprawa mocna,  
uziarnienie ≤ 0,5 mm 
art. 0589 stara biel,  
zaprawa mocna,  
uziarnienie ≤ 0,5 mm 
art. 0590 wersje specjalne 
 
 

Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 1,8 kg na 1 litr wypełnianej 
przestrzeni.  
 
Składowanie: 
W suchym miejscu, w zamkniętych 
opakowaniach co najmniej 12 mie-
sięcy. 
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. 
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