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Obszary stosowania 

Głównym obszarem stosowania 
jest renowacja muru ze szkodli-
wymi solami a mianowicie chlor-
kami, azotanami i siarczanami,  
w ostatnim przypadku także po 
wstępnym zastosowaniu preparatu 
Remmers Sulfatex flüssig. Nie 
stosować na murze licowym. 
 
Właściwości produktu 

Wodorozcieńczalny środek impre-
gnujący przeciw szkodliwym solom 
występującym w murze, zwłaszcza 
przeciw azotanom i chlorkom. Pre-
parat wnika w powierzchnię mate-
riału budowlanego i wytwarza hy-
drofobową strefę, która przerywa 
względnie silnie ogranicza mi-
grację soli i niszczące naprężenia 
wywołane przez krystalizację - 
preparat blokuje sole!  
Przepuszczalność pary wodnej 
pozostaje w dużym stopniu za-
chowana. Przez wytrącanie żelu 
krzemionkowego osiąga się dodat-
kowe wzmocnienie osłabionego 
muru. 
 
Sposób stosowania  

Zbadać mur pod kątem przyczyn 
zawilgocenia i usunąć te przyczyny 
– przeciw wilgoci podciąganej ka-
pilarnie wykonać iniekcję preparatu 
Kiesol, przed zawilgoceniem po-
wodowanym przez deszcze za-
bezpieczyć się przez hydrofobiza-

cję a przeciw wilgoci gruntowej wy-
konać np. hydroizolację Remmers 
Dickbeschichtung w systemie 
Remmers Kiesol. 
Usunąć z muru stare powłoki ma-
larskie, tynki i szlamy uszczelnia-
jące do wysokości co najmniej 80 
cm powyżej widocznej krawędzi 
zasolenia względnie zawilgocenia. 
Usunąć na sucho szczotką wi-
doczne naloty solne, uszkodzoną 
zaprawę ze spoin wydłutować na 
głębokość co najmniej 2 cm i wy-
mienić mocno uszkodzone cegły. 
Podłoże wstępnie zmoczyć i nano-
sić preparat Remmers Salzsperre 
na lekko wilgotne podłoże, świeże 
na świeże, aż do nasycenia.  
W zależności od chłonności podło-
ża, stosować najpierw preparat 
rozcieńczony a potem bez roz-
cieńczania, pędzlem lub przez 
natryskiwanie.  
Na zakończenie, gdy podłoże nie 
jest jeszcze wyschnięte, należy 
zamknąć spoiny zaprawą tynkar-

ską Remmers Grundputz i opra-
cować kamienie. W strefie powyżej 
poziomu gruntu należy nałożyć, 
świeże na świeże, w pasie co naj-
mniej 30 cm powyżej przeciwwil-
gociowej przepony poziomej 
względnie w piwnicy na całej po-
wierzchni, powłokę z dwóch war-
stw szlamu uszczelniającego 
Remmers Sulfatexschlämme.  
Na ostatnią, jeszcze świeżą war-
stwę Remmers Salzsperre 
względnie na świeżą powierzchnię 
szlamu należy narzucić obrzutkę 
Remmers Vorspritzmörtel. Po 
stwardnieniu (najwcześniej po 3 
dniach) ściany pomieszczeń 
mieszkalnych otynkować tynkiem 
renowacyjnym Remmers Sanier-
putz Spezial, ściany piwnic i cokoły 
tynkiem Remmers Universalputz -
stara biel-. 
 
 
 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0674 

Salzsperre 
Preparat stosowany podczas prac renowacyjnych 
przeciw solom, powstrzymuje migrację soli. 
Ubogie w alkalia, koloidalnie rozproszone związki kwasu 
krzemowego. 

Dane techniczne produktu

Odczyn pH: ok. 11,5 
Gęstość: 1,1 g/cm3 
Lepkość: ok. 11,0 sek. (DIN 4) 
 ok. 48,0 sek. (DIN 2) 
Kolor: czerwony 
Nasiąkliwość: W ~ 0,2 kg/m2 
Grubość dyfuzyjnie równoważnej  
warstwy powietrza: sd ~ 0,05 m (wartość obliczeniowa 

dla głębokości wnikania ok. 5 mm) 
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Wskazówki 

Chronić okulary, szkło i ceramikę 
przed opryskaniem. Stosować 
tylko na chłonących podłożach  
i tylko z późniejszym nakładaniem 
szlamu uszczelniającego z obrzut-
ką Remmers Vorspritzmörtel i/lub 
tynku. 
 
Narzędzia, czyszczenie  

Szczotka, ławkowiec lub urządze-
nie natryskowe z dyszą dającą 
szeroki strumień. 
Czyścić na świeżo czystą wodą. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
5 kg i 30 kg. 
Zużycie: 
0,4-0,6 kg/m2 
Składowanie: 
W zamkniętych oryginalnych po-
jemnikach, w miejscu chłodnym  
i chronionym przed mrozem co 
najmniej 2 lata. 
 
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 
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. 


