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Obszary stosowania 

 Spoinowanie i naprawa spoin 
wypełnionych zaprawą na ele-
wacjach, zwłaszcza na elewa-
cjach z cegły i kamienia natu-
ralnego.  

 Stosowana ręcznie przy sze-
rokości spoin ok. 10-30 mm.  

Właściwości produktu 

• Fabrycznie mieszana sucha 
zaprawa, która po wymiesza-
niu z wodą jest gotowa do sto-
sowania 

• Wiąże w głównej mierze hy-
draulicznie, lecz także w dro-
dze karbonatyzacji  

• Charakteryzuje się wysoką 
przyczepnością 

• Korzystny stosunek wytrzyma-
łości na zginanie do wytrzyma-
łości na ściskanie jest w ma-
łym stopniu podatna na spę-
kanie.  

• Niewrażliwość na wilgoć oraz 
przepuszczalna dla pary wod-
nej jak również odporna na 
wodę, czynniki atmosferyczne 
i mróz.  

• Na zamówienie możliwa jest 
fabryczna hydrofobizacja za-
prawy. 

Podłoże 

Przestrzeń spoiny należy oczyścić 
w taki sposób, aby nie uszkodzić 
krawędzi. Ubytki w strefie spoin 
należy wypełnić odpowiednią za-
prawą przed spoinowaniem.  
Spoiny należy tak przygotować, 
aby średnia głębokość wypełnienia 
zaprawą spoinową wynosiła co 
najmniej 2 cm (zależnie od szero-
kości spoiny). Po obróbce mecha-

nicznej spoiny należy zasadniczo 
oczyścić z pyłu i luźnych cząstek. 
Otwartą, oczyszczoną spoinę na-
leży wstępnie zwilżyć. 
Sposób stosowania 

Wlać około 3,3 l wody do czystego 
pojemnika na zaprawę i dodać 30 
kg zaprawy Fugenmörtel. Za po-
mocą mieszalnika/mieszarki prze-
ciwbieżnej wymieszać materiał 
przez ok. 1,5 minuty do uzyskania 
zdatnej do stosowania, jednorod-
nej, wolnej od zbryleń konsystencji 
- od plastycznej po przypominają-
cą wilgotną glebę, w razie potrzeby 

Dane techniczne produktu 

Art.  Parametry: 
1027 normalna, największe ziarno 1mm, stara biel 
1041 normalna, największe ziarno 1 mm, odcienie 

specjalne 
  

Kolor: dowolny 
Największe ziarno: ok. 1 mm 
Zapotrzebowanie wody: ok. 12% 
Wytrzymałość na ściskanie  
po 28 dniach: > 10 N/mm² 
Dynamiczny moduł Younga  
po 28 dniach: ≥ 10.000 N/mm² 
Zawartość porów otwartych: ok. 30% objętościowych 
Nadzór zewnętrzny: GG-Cert, Köln 
 
 
 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1062 

Fugenmörtel 
Klasa wytrzymałości M10, najw. ziarno 1 mm 
Fabrycznie wymieszana, sucha zaprawa z mineralnymi spoiwami  
wg EN 197-1 i EN 459-1 oraz naturalnymi, mineralnymi kruszy-
wami wg EN 13139. Zawartość chromu w postaci rozpuszczal-
nych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej 
masy cementu wynosi mniej niż 0,0002 % 
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dodając nieco wody. Zaleca się, 
aby podczas spoinowania praco-
wać możliwie dwuwarstwowo 
i wciskać zaprawę aby uzyskać 
zwartą strukturę. Powierzchnię 
ściągnąć, ale nie wygładzać (nie 
"prasować") kielnią spoinówką. 
Należy sporządzać tylko tyle za-
prawy, ile można zużyć w ciągu 2 
godzin.  
Pielęgnacja 

Powierzchnię świeżej zaprawy na-
leży przez okres co najmniej 1 dnia 
chronić przed zbyt szybką utratą 
wody jak również przed wpływem 
czynników atmosferycznych, jak 
słońce, wiatr, deszcz, przeciągi lub 
mróz (w razie potrzeby zasłonić fo-
lią).  
Wskazówki  

Zasadniczo należy wykonać prób-
ne spoinowanie, które powinno wy-
jaśnić, czy odcień, wytrzymałość  
i przyczepność odpowiadają wy-
maganiom.  
Odcień faktycznie uzyskiwany po 
wyschnięciu i stwardnieniu zależy 
od warunków panujących podczas 
twardnienia i wybranej metody 
układania, np. spoina wygładzona 
na świeżo jest jaśniejsza od spoiny 
wygładzonej zbyt późno lub 
szorstkiej. Jeżeli wymaga się uzy-
skania szczególnego odcienia, 
także należy wykonać próbne spo-
inowanie, zanim rozpocznie się 
właściwe prace przy spoinowaniu. 
Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wodę lub 
świeżą zaprawę. Nie stosować 
przy temperaturach poniżej +5°C 
i powyżej +30°C. Podane parame-
try produktu zostały oznaczone 
w warunkach laboratoryjnych, 
w temperaturze 23°C i 50% wilgot-
ności względnej powietrza. Niskie 
temperatury wydłużają, a wysokie 
skracają czasy przydatności do 
stosowania po wymieszaniu 
i twardnienia. 

Zaprawa może zawierać ślady pi-
rytu lub siarczku żelaza. 
Obowiązują ogólne reguły rzemio-
sła i normy, zwłaszcza DIN 1053.  
Jeśli wskutek niekorzystnego 
wpływu wietrzenia lub niedosta-
tecznej pielęgnacji pojawią się wy-
kwity, to można je po upływie 1 - 2 
tygodni usunąć za pomocą środka  
Klinkerreiniger AC (art. 0672).  
W celu ograniczenia chłonności 
elewacji z materiałów porowatych 
należy je zaimpregnować prepara-
tami hydrofobizującymi Remmers. 
Nie stosować na elewacjach ule-
gających zawilgoceniu od strony 
podłoża, aby uniknąć przebarwień 
powodowanych przez wykwity 
solne. Możliwe są niewielkie róż-
nice w odcieniu pomiędzy różnymi 
partiami towaru! Przy stosowaniu 
na dużych powierzchniach należy 
stosować tylko materiał z jednej 
partii w ciągu jednego dnia, ewen-
tualnie należy mieszać różne par-
tie. 
Narzędzia, czyszczenie 

Mieszarka do zapraw, mieszadło 
śrubowe, kielnia i kielnia spoinów-
ka. Czyścić na świeżo wodą. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worek papierowy 30 kg 
Zużycie suchej zaprawy: 
W zależności od szerokości i głę-
bokości spoiny, przy uziarnieniu  
1 mm ok. 1,6 kg suchej zaprawy/l 
wypełnianej przestrzeni. 
Składowanie:  
Przy składowaniu w zamkniętych 
pojemnikach, w suchym miejscu: 
około 12 miesięcy. 
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. 
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GBI P 31 
 

EN 998-2: 2010-09 
 

Zaprawa murarska M 10 
 
 

Zaprawa murarska zwykła, do stoso-
wania na zewnętrznych i wewnętrznych 

elementach budowli, wobec których 
stawiane są wymagania bezpieczeń-

stwa statycznego 
Wytrzymałość na ści-
skanie M 10 

Wytrzymałość na ścina-
nie (wartość tabelarycz-
na EN 771): 

0,15 N / mm² 

Odporność ogniowa: Klasa A 1 

Nasiąkliwość: ≤ 0,40 kg/(m² 
min0,5) 

Zawartość rozpuszczal-
nych chlorków < 0,01 % wag. 

Współczynnik prze-
puszczalności pary 
wodnej (wartość tabela-
ryczna EN 1745): 

µ 5/35 

Współczynnik przewo-
dzenia ciepła (λ10.dry): 
(Wartość tabelaryczna 
EN 1745): 

≤ 0,83 W/(mK) 
dla P = 50% 
≤ 0,93 W/(mK) 
dla P = 90% 

Trwałość (mrozoodpor-
ność) 

Odporna, przy 
stosowaniu 
zgodnie z in-
strukcją produ-
cent 

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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