
Strona 1 z 3 

 
0594-0596 IT 01.07 

Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 

 
Obszary stosowania 

Zaprawa renowacyjna Remmers 
Restauriermörtel SK nadaje się 
znakomicie do w wysokim stopniu 
wiernego odtwarzania pierwotnej 
formy zniszczonego przez czynniki 
atmosferyczne piaskowca, cegły  
i betonu. Zaprawa renowacyjna 
Remmers Restauriermörtel SK zo-
stała opracowana zwłaszcza do 
uzupełniania ubytków o niewielkiej 
objętości. Występujące w praktyce 
odmiany piaskowca względnie ce-
gły różniące się kolorem i uziarnie-
niem możemy odtworzyć fa-
brycznie z dużą dokładnością po 
dostarczeniu próbki kamienia. Za-
prawa może być także stosowana 
do spoinowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właściwości produktu 

Remmers Restauriermörtel SK jest 
gotową do stosowania, fabrycznie 
wymieszaną, suchą zaprawą, 
składającą się z mineralnych 
składników (spoiwo i kruszywo), 
można nią pracować w warstwach 
schodzących "do zera". 
Parametry fizyczne odpowiadają 
wymaganiom zapewnienia możli-
wie niskiego skurczu własnego 
oraz właściwości fizycznych i me-
chanicznych dostosowanych do 
kamienia naturalnego stanowiące-
go podło-że (wytrzymałości na ści-
skanie i odrywanie, transport wody 
itd.). Zaprawa Remmers Restau-
riermörtel SK jest elementem sys-
temu zapraw renowacyjnych  
(z dwoma poziomami  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wytrzymałości "w" i "n") i odpowia-
da wymaganiom wytycznych prof. 
Snethlage dotyczących konserwa-
cji kamienia. Uziarnienie kruszywa 
odpowiada w wysokim stopniu 
uziarnieniu drobnoziarnistego pia-
skowca. Możliwe są modyfikacje 
uziarnienia pomiędzy grubym  
i drobnym, w celu dostosowania do 
specyficznego podłoża. Uziarnie-
nie drobne < 0,2 mm, średnie < 0,5 
mm, grube < 2,0 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0594 / 0596 

Restauriermörtel SK 
Gotowa do użycia, fabrycznie mieszana sucha za-
prawa renowacyjna  
Spoiwo i kruszywa na bazie czysto mineralnej  
Remmers Restauriermörtel SK, nr art. 0594; 
nr art. 0596: wytrzymałość „n“ < 13 N/mm2)  
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Sposób stosowania  

Ogólnym warunkiem możliwości 
wykonywania prac z użyciem 
Remmers Restauriermörtel SK jest 
nośne podłoże (wyrównany profil 
wytrzymałościowy). Można to 
osiągnąć przez obróbkę kamie-
niarską lub przez konserwację 
konsolidującą, w razie potrzeby  
w połączeniu z impregnacją prepa-
ratem Remmers Antihygro. 
Konserwatorskie przygotowanie 
kamieniarskie: 
W przypadku powierzchni o dużej 
wartości artystycznej lub histo-
rycznej, gdy przygotowanie podło-
ża metodami kamieniarskimi mo-
głoby wiązać się z utratą oryginal-
ne-go charakteru, należy wykonać 
przygotowanie podłoża względnie 
prace mające na celu konsolidację 
kamienia w systemie preparatów 
wzmacniających kamień Remmers 
opartych na estrach kwasu krze-
mowego. Dokładny sposób postę-
powania należy określić indywidu-
alnie dla każdego obiektu. Jedynie 
w przypadku bardzo wystających 
elementów budowlanych, jak 
gzymsy itp. powinno się zastoso-
wać zbrojenie w formie gwiazdo-
wych dybli lub prętów ze stali nie-
rdzewnej.  
Nakładanie zaprawy renowacyj-
nej: Przed nałożeniem zaprawy 
Remmers Restauriermörtel SK 
wymagane jest, szczególnie  
w przypadku głębokich ubytków, 
wykonanie jedno- lub wielowar-
stwowego rdzenia z zaprawy pod-
kładowej Remmers Grundier-
mörtel. Miejsca przeznaczone do 
wykonania prac należy przedmu-
chać sprężonym powietrzem, do-
brze wstępnie zmoczyć (zaleca się 
zmoczyć już dzień wcześniej) i po-
kryć zaprawą Remmers Restau- 

 
riermörtel SK w konsystencji szla-
mu (ok. 1 l wody na 5 kg zaprawy). 
Na świeżą warstwę szlamu nakła-
da się natychmiast zaprawę Re-
stauriermörtel SK w konsystencji 
plastycznej ok. 800 ml wody na 5 
kg zaprawy), tak aby warstwa za-
prawy wystawała 1-2 mm powyżej 
otaczającego kamienia. Należy 
koniecznie zachować układ spoin 
muru. Lekko związaną zaprawę 
Remmers Restauriermörtel SK 
przeciera się następnie pacą po-
krytą porowatą gumą lub odpo-
wiednim narzędziem drewnianym 
a po 3-4 godzinach (gdy ziarno 
wyskakuje przy przeciągnięciu cy-
kliną) poddaje obróbce kamieniar-
skiej w celu dopasowania do ory-
ginalnej powierzchni kamienia. 
Doświadczenie pokazuje, że nigdy 
nie powinno się nakładać grub-
szych warstw zaprawy renowacyj-
nej (maks. 3 cm). 
 
Przebieg prac 

Przykład przebiegu prac przy 
konserwacji kamienia z zasto-
sowaniem zapraw Remmers Gr-
undiermörtel i Restauriermörtel: 
1. Starannie usunąć wymieniany 

materiał. Przy usuwaniu sta-
rych wypełnień należy całko-
wicie usunąć stare zbrojenie 
(przez wywiercenie na pełną 
głębokość a nie przez złama-
nie lub ucięcie). Szczególnie 
ostrożnie należy pracować na 
brzegach starych wypełnień 
aby nie uszkodzić otaczające-
go kamienia. 

2. Jako zbrojenie należy stoso-
wać materiał V4A. Zbrojenie 
należy wkleić materiałem bez-
skurczowym - żywicą epoksy-
dową (Remmers Epoxi Bau-
harz). Grubość warstwy za-

prawy renowacyjnej Remmers 
Restauriermörtel nad zbroje-
niem musi wynosić co najmniej 
2 cm Zbrojenie w postaci sprę-
żonych dybli jest niedopusz-
czalne. 

3. Starannie usunąć wszystkie 
luźne lub osłabione cząstki  
z obszaru ubytku najlepiej 
myjką wysokociśnieniową. 

4. Naprawiane miejsca należy 
starannie zwilżyć (zaleca się 
zrobić to już dzień wcześniej). 

5. Nanieść w naprawianych miej-
scach materiał Remmers 
Grundiermörtel w konsystencji 
szlamu jako warstwę sczepną. 

6. Nałożyć gęstoplastyczną za-
prawę Remmers Grundier-
mörtel na świeżo pokryte szla-
mem naprawiane miejsca. Nie 
wolno nakładać więcej niż  
2 cm w jednym cyklu w ciągu 
24 godzin. Należy koniecznie 
zachować układ spoin. Przy 
nakładaniu wielowarstwowym, 
po wyschnięciu pierwszej war-
stwy należy nadać jej szorst-
kość i zmoczyć. Ponownie na-
nieść szlam przygotowany  
z zaprawy Grundiermörtel i na 
świeżo nanieść drugą warstwę 
gęstoplastycznej zaprawy 
Remmers Grundiermörtel. 

7. Zdrapać wierzchnią warstwę 
zaprawy Grundiermörtel z ele-
mentu płaskiego lub profilu do 
co najmniej 3-5 mm poniżej 
ostatecznej powierzchni, po 
ok. 2-6 godzinach od nałoże-
nia w zależności od warunków 
otoczenia, gdy ziarno kruszy-
wa wyskakuje. 

8. Po 24 godzinach zwilżyć wy-
pełnione miejsca podlegające 
naprawie.  

9. Nanieść materiał Remmers 
Restauriermörtel SK w konsy-
stencji szlamu. 

10. Nałożyć gęstoplastyczną za-
prawę Remmers Restaurier-
mörtel SK (jak w przypadku 
zaprawy podkładowej Grund-
iermörtel w punktach 5 i 6), 
jednak ok. 2 mm powyżej osta-
tecznej powierzchni. 

11. Należy koniecznie zachować 
układ spoin kamienia natural-
nego. Nie dopuszcza się póź-
niejszego nacinania spoin. 

12. Ostrożnie zagęścić nałożoną 
zaprawę renowacyjną Rem-

Dane techniczne produktu

Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach < 8 („w“) lub 
< 13 N/mm² („n“) 

Kolory: wg wzoru 
Wytrzymałość na odrywanie: po 28 dniach >1 N/mm² 
Gęstość usypowa: ok. 1,7 kg/l 
Moduł Young'a E zgodnie z  
DIN 1048: E ~ 8 * 10³ N/mm² 
Odkształcenie skurczowe 
DIN 52450:  po 7 dniach ok.   -0,3 mm/m 

po 28 dniach ok. -0,7 mm/m 
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mers Restauriermörtel SK przy 
użyciu pacy pokrytej porowatą 
gumą lub odpowiedniego na-
rzędzia drewnianego. Nie sto-
sować pac stalowych!  

13. Ostrożnie ściągnąć nałożoną 
zaprawę i wcisnąć w pobliżu 
krawędzi. 

14. Wybrać cyklinę względnie na-
rzędzia do skrobania  
w zależności od sposobu wy-
kończenia powierzchni otacza-
jącej naprawiane miejsce. 

15. Obrobić wypełnione miejsce  
w celu upodobnienia go do 
otoczenia, np. wykonać prąż-
kowanie za pomocą piły z seg-
mentowymi zębami itd. w za-
leżności od warunków, gdy 
drobne kruszywo wyskakuje  
i przez to wygląd upodabnia 
się do piaskowca. 

16. Ostrożnie omieść miękką 
szczotką miejsce poddane re-
nowacji. 

17. Oczyścić obszar brzegowy 
pomiędzy kamieniem natural-
nym a miejscem wypełnionym 
zaprawą renowacyjną z resz-
tek szlamu przez zmycie lub 
piaskowanie specjalnym pisto-
letem. 

18. Pielęgnować w ciągu następ-
nych 14 dni przez wielokrotne 
zwilżanie wszystkich napra-
wionych miejsc. Przez pierw-
sze 4 dni co najmniej dwa razy 
dziennie z dodatkowym zawie-
szeniem mokrego płótna. 
Szczególnie staranna pielę-
gnacja jest konieczna zwłasz-
cza w ciepłych porach roku 
oraz przy układaniu warstw  
o grubości schodzącej do zera. 

19. Barwnie opracować i scalić 
miejsca poddane renowacji 
przy użyciu farby silikonowej 
Remmers Historic Lasur (hy-
drofobowy retusz) lub w tech-
nice krzemianowo-kredowej 
(system Bohringer). 

20. Zaleca się wykonanie trwałej 
ochrony przed zacinającym 
deszczem i zanieczyszcze-
niami atmosfery rozpuszczo-
nymi w wodzie. W systemie 
Remmers taką hydrofobową 
ochronę wykonuje się albo 
przez zastosowanie farb sili-
konowych (np. Remmers Hi-
storic-Lasur, Schlämmlasur) 
albo przez impregnację (np. 
Remmers SL, Remmers SNL, 
Remmers Fassadencreme). 

 
Wskazówki            

Należy nadzorować wiązanie ma-
teriału, szczególnie w ciepłych po-
rach roku. Wymagane jest zwilża-
nie nałożonej zaprawy co najmniej 
dwa razy dziennie w ciągu pierw-
szych czterech dni, aby wykluczyć 
możliwość nadmiernego wysusze-
nia zaprawy. Sprawdzonym spo-
sobem jest zawieszenie w napra-
wionych miejscach wilgotnego 
płótna. Przestrzeganie tej wska-
zówki jest konieczne zwłaszcza 
przy układaniu warstw o grubości 
schodzącej do zera. 
 
W każdym zamówieniu należy 
obok numeru artykułu podać in-
formacje na temat pożądanej 
wytrzymałości ("w" lub "n") i na 
temat wielkości uziarnienia. 
np.: 0596/ n / 0,5 / 069 
wytrzymałość/uziarnienie/kolor 
(numer koloru można podać, lub 
zostanie on określony w zakładzie 
produkcyjnym po dostarczeniu 
próbki).  
 
Narzędzia, czyszczenie  

Pędzel, kielnie, szpachla, paca po-
kryta porowatą gumą, cykliny, na-
rzędzia kamieniarskie, myjka wy-
sokociśnieniowa, kompresy itd. 
 
Narzędzia należy czyścić na świe-
żo wodą. 

 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania:  
Worki papierowe 30 kg 
Zużycie:  
Ok. 1,3 kg na 1 l wypełnianej prze-
strzeni („w“) lub ok. 1,8 kg („n“) 
Zużycie jest uzależnione od gru-
bości nakładanej warstwy materia-
łu. 
Składowanie: 
W zamkniętych workach, przy 
składowaniu w suchym miejscu, co 
najmniej 1 rok. 
 
Bezpieczeństwo, 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 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. 


