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Obszary stosowania 

Do wykonania wewnętrznego 
rdzenia pod zaprawę renowacyjną 
Remmers Restauriermörtel, 
szczególnie w przypadku głębo-
kich ubytków, gdzie wymagane 
jest układanie w kilku warstwach. 

Właściwo ści produktu 

Remmers Grundiermörtel jest go-
tową do stosowania, fabrycznie 
wymieszaną, suchą zaprawą, która 
składa się z czysto mineralnych 
surowców i kruszyw. Parametry 
fizyczne odpowiadają wymaga-
niom zapewnienia możliwie niskie-
go skurczu własnego oraz właści-
wości mechanicznych dostosowa-
nych do stanowiącego podłoże 
kamienia naturalnego (wytrzyma-
łość na ściskanie i odrywanie, 
transport wody itp.).  

Produkt oferowany jest w dwóch 
klasach wytrzymałości (normalna: 
art. 0643 i miękka: art. 0638! 

Przy prawidłowym stosowaniu 
uzyskiwana jest bardzo dobra 
przyczepność do podłoża. 

 

Sposób stosowania  

Podłoże należy dokładnie oczy-
ścić. W zależności od rodzaju za-
brudzeń należy zastosować prepa-
rat Remmers Schmutzlöser (art. 
0671) lub Remmers Fassadenrein-
iger-Paste (art. 0666). 
Zwietrzałe fragmenty należy deli-
katnie wykuć aż do zdrowego ka-
mienia.  
W przypadku elementów dekora-
cyjnych względnie rzeźb o wyso-
kiej wartości artystycznej lub histo-
rycznej należy ostrożnie usunąć 
(zdrapać) nawarstwienia zabru-

dzeń i zakonserwować aktualny 
stan poprzez wielokrotne inten-
sywne wzmocnienie z użyciem 
odpowiedniego preparatu do 
wzmacniania kamienia firmy 
Remmers. 
Usuwanie zwietrzałych warstw 
należy z reguły tak wykonać, aby 
grubość warstwy zaprawy wyniosła 
co najmniej 2 cm. Warstwy nakła-
danej zaprawy nie mogą nigdy 
schodzić do „zerowej” grubości. 
W przypadku bardzo wystających 
elementów budowlanych, jak 
gzymsy itp. powinno się zastoso-
wać wspomagające zbrojenie. Do 

Dane techniczne  produktu  

Kolor: szary 
Uziarnienie: do 2 mm 
Gęstość objętościowa: ok. 1,8 kg/l 
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach:  ok. 4 N/mm² 

po 28 dniach: ok. 5 N/mm² 
Wytrzymałość na ściskanie normalna  > 20 N/mm² 

miękka  > 15 N/mm² 
Moduł Young'a E (DIN 1048): normalna ok. 18.000 N/mm² 

zaprawa miękka ok. 10.000 N/mm² 
Odkształcenie skurczowe 
(DIN 52450): po 7 dniach:  ok. -0,4 mm/m 
 po 28 dniach:  ok. -0,7 mm/m 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0638, 0643 

Grundiermörtel 
Mineralna zaprawa do uzupełniania ubytków  
kamienia, przeznaczona do wypełniania głębokich 
ubytków 
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wnętrznych 
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mieszania 

suchej zapra-
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 Czas dojrze-
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nie/ nakładanie 

kielnią 

 Łączne zuży-
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 Okres prze-
chowywania 

 Chronić przed 
wilgocią 
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zbrojenia można stosować jedynie 
pręty ze stali nierdzewnej lub 
gwiazdowe dyble. Kotwienie nale-
ży wykonać za pomocą kołków z 
tworzywa sztucznego lub zagęsz-
czonej zaprawy Remmers Epoxy 
BH 100 (art. 0905). Materiał Grun-
diermörtel zawsze należy nakładać 
w warstwach o grubości 2-3 cm. 
Po przedmuchaniu sprężonym 
powietrzem należy dokładnie 
wstępnie zmoczyć podłoże i po-
kryć szlamem (Remmers  
Grundiermörtel z wodą w stosunku 
3:1) w warstwie o grubości 2 mm. 
Następnie wykonuje się rdzeń  
z zaprawy Remmers Grundier-
mörtel w plastycznej, wilgotnej 
konsystencji (ok. 750 ml wody na 5 
kg Remmers Grundiermörtel). 
Czas odczekania między nakłada-
niem kolejnych warstw: 24 godzi-
ny. 

Przebieg prac przy uzupełnianiu 
kamienia 

Przykładowy przebieg prac reno-
wacyjnych z zastosowaniem za-
praw Remmers Grundiermörtel  
i Remmers Restauriermörtel: 
1. Prostokątne obrysowanie 

miejsc uszkodzonych twar-
dym ołówkiem lub diamento-
wym rysikiem traserskim. 

2. Wykucie względnie nacięcie 
obrysowanych miejsc uszko-
dzonych na głębokość ok. 
najmniej 0,3 cm. 

3. Usunięcie wszystkich luźnych 
lub osłabionych cząstek z ca-
łego obszaru naciętych ze 
wszystkich stron miejsc 
uszkodzonych. W przypadku 
głębokich ubytków lub mocno 
wystających elementów bu-
dowlanych: 

4. Wywiercenie otworów o śred-
nicy ok. 8 mm w ubytkach  
o głębokości powyżej 3 cm  
a także na spodnich czę-
ściach i kapinosach gzymsów 
oraz innych występów w kwa-
dratowym rastrze 5-8 cm. 

5. Zamocowanie dybli z tworzy-
wa sztucznego we wcześniej 
przedmuchanych otworach. 

6. Wkręcenie odpornych na 
korozję wkrętów do drewna w 
zamontowanych dyblach. Od-
stęp od podłoża ok. 1-1,5 cm. 
(Mosiężne wkręty nie są cał-
kowicie odporne na korozję. 

Zalecane są wkręty z materia-
łu V4A o rozmiarach 5/50 lub 
5/60.) Przy stosowaniu dybli 
gwiazdowych odpadają pozy-
cje 5 i 6. 

7.  Staranne oczyszczenie zapy-
lonego podłoża, najlepiej 
urządzeniem do mycia wyso-
kociśnieniowego. 

8. Zmoczenie miejsc naprawia-
nych. 

9. Natychmiastowe pokrycie 
materiałem Remmers  
Grundiermörtel w rzadkopla-
stycznej konsystencji szlamu. 

10. Nałożenie gęstoplastycznej 
zaprawy Remmers  
Grundiermörtel na świeżo po-
kryte szlamem naprawiane 
miejsca. Nie wolno nakładać 
więcej niż 2 cm w jednym cy-
klu w ciągu 24 godzin. Układ 
spoin należy koniecznie za-
chować. W przypadku wielo-
warstwowej struktury po wy-
schnięciu pierwszej warstwy 
należy jej nadać szorstkość 
i wstępnie zmoczyć, po czym 
ponownie zaszlamować rzad-
koplastyczną zaprawą Grun-
diermörtel i na świeżo nanieść 
drugą, gęstoplastyczną war-
stwę tej zaprawy. 

11. Zdrapanie wierzchniej war-
stwy zaprawy Grundiermörtel  
z elementu płaskiego lub pro-
filu do co najmniej 3-5 mm 
poniżej ostatecznej po-
wierzchni, po ok. 2-6 godzi-
nach od nałożenia w zależno-
ści od warunków otoczenia, 
gdy kruszywo wyskakuje. 

12. Po 24 godzinach zmoczenie 
wypełnionych miejsc podlega-
jących naprawie. 

13. Pokrycie materiałem Rem-
mers Restauriermörtel w kon-
systencji szlamu. 

14. Nałożenie gęstoplastycznej 
zaprawy Remmers  
Restauriermörtel (jak w przy-
padku zaprawy podkładowej 
Grundiermörtel w punktach 9-
11), jednak ok. 2 mm powyżej 
ostatecznej powierzchni. 

15. Ostrożne zagęszczenie nało-
żonej zaprawy renowacyjnej 
Remmers Restauriermörtel 
przy użyciu pacy pokrytej po-
rowatą gumą lub odpowied-
nim narzędziem drewnianym. 
Nie stosować pac stalowych! 

16. Ostrożne ściągnięcie nałożo-
nej zaprawy i wciśnięcie  
w pobliżu krawędzi. 

17.  Wybór cykliny względnie na-
rzędzi do skrobania w zależ-
ności od sposobu wykończe-
nia powierzchni otaczającej 
naprawiane miejsce. 

18. Obróbka miejsca wypełnione-
go w celu upodobnienia go do 
otoczenia, np. prążkowanie za 
pomocą piły z segmentowymi 
zębami itd. w zależności od 
warunków, gdy drobne kru-
szywo wyskakuje i przez to 
wygląd upodabnia się do pia-
skowca. 

19. Ostrożne omiecenie miejsc 
poddanych renowacji miękką 
szczotką lub pędzlem z dłu-
gim włosiem. 

20. Oczyszczenie obszaru brze-
gowego pomiędzy kamieniem 
naturalnym a miejscem wy-
pełnionym zaprawą renowa-
cyjną z resztek szlamu przez 
zmycie lub piaskowanie spe-
cjalnym pistoletem. 

21. Wielokrotne zwilżenie wszyst-
kich miejsc poddanych reno-
wacji w ciągu następnych 
14 dni. 

22. Po 3-4 tygodniach od wyko-
nania zabiegów uzupełnienia 
ubytków kamienia powinno 
się generalnie wykonać 
wzmocnienie całej powierzch-
ni kamienia naturalnego pre-
paratem wzmacniającym 
Remmers (wybór zależny od 
warunków panujących na 
obiekcie). 

23. Barwne opracowanie i scale-
nie miejsc poddanych reno-
wacji przy użyciu Remmers 
Historic Lasur (retusz hydro-
fobiuzujący) lub w technice 
kredowo-krzemianowej (sys-
tem Bohringer). 

24. Wykonanie trwałej ochrony 
przed zacinającym deszczem 
i zanieczyszczeniami atmos-
fery rozpuszczonymi w wo-
dzie przy użyciu preparatów 
impregnujących firmy  
Remmers. 

Wskazówki 

Nie stosować w temperaturach 
poniżej +5°C i powy żej 30°C. Po-
dane parametry produktu zostały 
oznaczone w warunkach laborato-
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ryjnych, w temperaturze 20°C 
i wilgotności względnej powietrza 
65%. Niższe temperatury wydłuża-
ją a wyższe skracają czasy przy-
datności do stosowania i wiązania.  

Czas dojrzewania ok. 2 minuty , 
potem należy jeszcze raz wymie-
szać, w razie potrzeby można do-
dać jeszcze maks. 2-3 % wody  
w celu uzyskania konsystencji 
odpowiedniej do nakładania. 
Należy nadzorować wiązanie ma-
teriału, szczególnie gdy jest bardzo 
ciepło lub wieje silny wiatr. Wyma-
gane jest zwilżanie nałożonej za-
prawy co najmniej dwa razy dzien-
nie w ciągu pierwszych czterech 
dni. Później, gdy podczas drapania 
ziarno wyskakuje, należy wydra-
pać ubytki naprawione zaprawą 
Remmers Grundiermörtel do głę-
bokości co najmniej 5 mm poniżej 
powierzchni ostatecznej i, po in-
tensywnym zmoczeniu, nanieść 
warstwę wierzchnią z zaprawy 
renowacyjnej Remmers Restau-
riermörtel. Należy przy tym prze-
strzegać wskazówek instrukcji 
technicznej odnoszącej się do 
zaprawy Remmers Restauriermör-
tel (art. 0748). 

Materiał może zawierać śladowe 
ilości pirytu lub siarczku żelaza. 

Narzędzia, czyszczenie  

Pędzel, kielnie, szpachla, paca 
pokryta porowatą gumą, cykliny, 
narzędzia kamieniarskie, myjki 
ciśnieniowe, kompresy itd. 
Narzędzia należy czyścić na świe-
żo wodą. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 25 kg, 30 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 2,0 kg na 1 litr wypełnianej 
przestrzeni. 
 
Składowanie: 
W zamkniętych opakowaniach, 
przy składowaniu w suchym miej-
scu, co najmniej 12 miesięcy. 

Bezpiecze ństwo, 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 
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. 


