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Obszary stosowania 

Renowacja muru, szczególnie  
w starej substancji budowlanej, ale 
stosowany także na powierzch-
niach muru w nowym budowni-
ctwie przed otynkowaniem. 

Właściwości produktu 

Preparat Sulfatex flüssig prze-
kształca siarczany w związki słabo 
rozpuszczalne. Materiał ma od-
czyn lekko kwaśny, rozpuszcza 
zatem pozostałości wapna i cząstki 
zaprawy znajdujące się na po-
wierzchni kamienia i tworzy w stre-
fach brzegowych stabilne związki 
wapnia.  
Remmers Sulfatex flüssig nie dzia-
ła hydrofobizująco i nadaje się do 
stosowania razem z preparatem 
Adolit M flüssig (art. 2100) do 
zwalczania grzyba murowego. 
W połączeniu z preparatem  
Salzsperre stosowany jest przeciw 
chlorkom i azotanom, a w połą-
czeniu z preparatem Kiesol i szla-
mem uszczelniającym Sulfatex-
schlämme do ochrony przed za-
wilgoceniem i solami zwłaszcza 
przy uszczelnianiu i renowacji piw-
nic. Przy czym najpierw nanosi się 
Sulfatex flüssig a dopiero później 
Salzsperre lub Kiesol. 

Podłoże 

Usunąć powłoki malarskie, tynki  
i szlamy do wysokości co najmniej 
80 cm powyżej górnej krawędzi 
zasolenia względnie zawilgocenia. 
Widoczny nalot solny na sucho 
wyszczotkować a mocno przylega-
jące zabrudzenia usunąć metodą 
strumieniowania mgławicowego. 
Uszkodzoną zaprawę ze spoin 
wydrapać na głębokość co naj-
mniej 2 cm. 

Sposób stosowania  

Nasączanie preparatem Sulfatex 
flüssig powinno odbywać się 
w kilku cyklach roboczych "świeże 
na świeże". Gdy tylko pierwsza 
partia preparatu zostanie wchłonię-
ta należy ponownie nanosić prepa-
rat pędzlem lub natryskiwać. Na-
stępnie, najwcześniej po 2-3 go-
dzinach, nanieść natryskowo na 
przygotowane podłoże kryjąco, ale 
bez nadmiaru, preparat Kiesol  
(1:1 z wodą). Po odczekaniu krót-

kiego czasu (minimum 15 minut) 
nanieść Sulfatexschlämme jako 
warstwę sczepną i wszystkie spoi-
ny i nierówności wyrównać mate-
riałem Remmers Grundputz lub 
Dichtspachtel.  
Następnie nanieść powłokę 
uszczelniającą Sulfatexschlämme. 
Zależnie od przypadku obciążenia 
należy nanieść 2-3 warstwy. 

Wskazówki 

Należy stosować się do instrukcji 
technicznych poszczególnych pro-
duktów. 

Narzędzia, czyszczenie  

Szczotka do nakładania szlamów, 
ławkowiec, urządzenie natryskowe 
z dyszą dającą szeroki strumień. 
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 
 
 
 
 
 

Dane techniczne produktu 

Gęstość: ok. 1,04 g/cm³ 
Odczyn pH: ok. 2,5 
Lepkość  (DIN 2): ok. 45 sek. 
 (DIN 4): ok. 15 sek. 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0663 

Sulfatex flüssig  
Preparat chroniący przed siarczanami znajdujący-
mi się w murze, nie zawierający ołowiu 
Wodny roztwór związków baru nie zawierający chlorków  
i azotanów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produkt wodny  Do zastosowań 

wewnętrznych  
i zewnetrznych 

 Malowanie / 
natrysk 

niskociśnieniowy/ 
spryskiwanie 

 Całkowita ilość 
nakładanego 

materiału 

 Okres 
przechowywania 

 Przechowywać w  
miejscu chłodnym i 
chronionym przed 
mrozem/ chronić 
przed wilgocią/ 

opakowanie zamykać 
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Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
5 kg i 30 kg. 
 
Zużycie: 
Zależnie od podłoża 0,5-1,0 kg/m² 
 
Składowanie: 
W zamkniętych pojemnikach co 
najmniej 2 lata. Chronić przed 
mrozem. Mogą powstać męty. 
 
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. 
 
Przy aplikacji metodą natrysko-
wą niezbędne jest noszenie in-
dywidualnych środków ochrony. 
Ochrona dróg oddechowych: 
filtr cząsteczkowy P2 (np. firmy 
Dräger). Odpowiednie rękawice 
ochronne – patrz karta charakte-
rystyki. Nosić zamkniętą odzież 
roboczą.  

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. 


