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Obszary stosowania 

Spoinowanie i naprawa spoin wy-
pełnionych zaprawą na elewa-
cjach, zwłaszcza do stosowania 
ręcznego przy szerokości spoin ok. 
10-30 mm. Do muru z cegły i ka-
mienia naturalnego o niskiej wy-
trzymałości. 
Właściwości produktu 

Zaprawa spoinowa Remmers  
Fugenmörtel ZF (ZF=bez cementu) 
jest pigmentowaną, fabrycznie 
mieszaną, suchą zaprawą, która 
po wymieszaniu z wodą jest goto-
wa do stosowania. Wiąże zarówno 
hydraulicznie jak i poprzez karbo-
natyzację.  
Charakteryzuje się ona wysoką 
przyczepnością, zarówno w stanie 
świeżym jak i po stwardnieniu. 
Dzięki swoim względnie niskim wy-
trzymałościom i korzystnemu sto-
sunkowi wytrzymałości na zginanie 
do wytrzymałości na ściskanie jest 
w małym stopniu podatna na spę-
kanie. Stwardniała zaprawa jest 
niewrażliwa na zawilgocenie oraz 
przepuszczalna dla pary wodnej 
jak również odporna na wodę, 
czynniki atmosferyczne i mróz. 

Podłoże 

Przestrzeń spoiny należy oczyścić 
nie uszkadzając przy tym jej ścia-
nek. Ubytki w strefie spoin należy 
wypełnić odpowiednią zaprawą 
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 
np. przez przedmuchanie sprężo-
nym powietrzem. Otwarte, oczysz-
czone spoiny należy wstępnie 
zwilżyć. 
 

Sposób stosowania 

Do czystego pojemnika na zapra-
wę wlać ok. 5,4 - 6,0 l wody, na-
stępnie dodać 30 kg Fugenmörtel 
ZF. Wymieszać intensywnie za 
pomocą mieszalnika/mieszarki 
przeciwbieżnej przez ok. 1 minutę,  
aż do uzyskania wolnej od zbryleń 
masy o konsystencji odpowiedniej 
do stosowania, pomiędzy pla-
styczną a wilgotną. Pozostawić na 
ok. 1 minutę czasu dojrzewania, w 
razie potrzeby dodać jeszcze nie-
wielką ilość wody.  
Zaleca się, aby spoinowanie wy-
konać możliwie dwuwarstwowo,  
wciskać zaprawę i ściągnąć, ale 
nie wygładzać (nie "prasować") 
kielnią spoinówką.  

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1045, 1046 

Fugenmörtel ZF 
Zaprawa spoinowa nie zawierająca cementu  
Fabrycznie wymieszana, sucha zaprawa do renowacji elewacji z 
mineralnymi spoiwami oraz naturalnymi, mineralnymi kruszywami 
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu 
(VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi 
mniej niż 0,0002 %. 
 

         

Do zastosowań 
wewnętrznych 
i zewnętrznych 

Proporcja mie-
szania sucha za-

prawa / woda 

Temperatura sto-
sowania  

Czas mieszania  Czas dojrzewania Kielnia do spo-
inowania 

Łączna ilość nakła-
danego materiału 
na 1 l pustej prze-

strzeni 

Okres przecho-
wywania 

Chronić przed 
wilgocią 

 Dane techniczne produktu 

Nr art. Charakterystyka 
1045 największe ziarno 1 mm 
1046 największe ziarno 2 mm 
 
Gęstość nasypowa: ok. 1,6 kg/dm³ 
Ilość dodawanej wody: ok. 18 - 20% 
Czas przydatności do użycia  
po wymieszaniu z wodą: ok. 2 godz. 
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): 1 - 5 N/mm² 
Porowatość stwardniałej zaprawy: ok. 40 % obj.    
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Mieszać tylko tyle zaprawy, ile da 
się wykorzystać w ciągu ok. 2 go-
dzin.  
Pielęgnacja 

Powierzchnie świeżej zaprawy na-
leży przez co najmniej 1 dzień 
chronić przed zbyt szybkim wy-
schnięciem i bezpośrednim wpły-
wem czynników atmosferycznych, 
jak słońce, wiatr, deszcz, przeciągi 
lub mróz (w razie potrzeby zasło-
nić folią). 
Wskazówki  

Generalnie zaleca się wykonanie 
próbnego spoinowania, które po-
winno pozwolić podjąć decyzję, 
czy kolor, wytrzymałość i przy-
czepność do ścianek spoiny od-
powiadają stawianym wymaga-
niom. Kolor, jaki stabilizuje się po 
wyschnięciu i stwardnieniu jest 
uzależniony od panujących warun-
ków otoczenia i wybranej metody 
aplikacji. I tak na przykład po-
wierzchnia wygładzona w stanie 
świeżym sprawia wrażenie jaśniej-
szej, niż wygładzona później lub 
uszorstniona. Jeżeli konieczne jest 
uzyskanie wyjątkowego odcienia, 
to należy wykonać jeszcze jedną 
próbę z dostarczonej zaprawy, nim 
rozpoczną się właściwe prace. 
Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wodę lub 
świeżą zaprawę. Nie stosować, 
gdy temperatura podłoża, powie-
trza i materiału budowlanego są 
niższe niż +5° C lub przekraczają 
+30° C.  
Podane dane techniczne produktu 
zostały oznaczone w warunkach 
laboratoryjnych w temperaturze 
20° C i 65 % wilgotności względnej 
powietrza.  
Niższe temperatury wydłużają, 
wyższe skracają czasy przydatno-
ści do stosowania po wymieszaniu 
oraz czasy wiązania. 
Może zawierać śladowe ilości piry-
tu lub siarczku żelaza. 
 
Obowiązują ogólne reguły rzemio-
sła i normy. Jeśli na skutek nieko-
rzystnych warunków pogodowych 
lub niewystarczającej pielęgnacji 
wystąpię wykwity, to po upływie 1 - 
2 tygodni można je usunąć środ-
kiem Klinkerreiniger AC (art. 
0672). 

Dla ograniczenia nasiąkliwości na 
koniec można przeprowadzić im-
pregnację hydrofobizującą całej 
elewacji. 
Nie stosować na elewacjach ule-
gających zawilgoceniu od strony 
podłoża, aby uniknąć przebarwień 
powodowanych przez wykwity sol-
ne. Możliwe są niewielkie różnice 
w odcieniu pomiędzy różnymi par-
tiami towaru! Przy stosowaniu na 
dużych powierzchniach należy 
stosować tylko materiał z jednej 
partii w ciągu jednego dnia, ewen-
tualnie należy mieszać różne par-
tie. 
Zawartość chromu w postaci roz-
puszczalnych związków chromu 
(VI) w odniesieniu do całkowitej 
suchej masy cementu wynosi 
mniej niż 0,0002%. 
Można stosować z produktami: 

• Hydrofobizaty Funcosil  
• Haftfest (0220) 
• Klinkerreiniger AC (0672) 
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: 
Ok. 1,6 kg/l objętości spoiny, w za-
leżności od szerokości i głębokości 
spoiny  
 
Składowanie:  
W suchym miejscu, w zamkniętych 
pojemnikach, 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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Fugenmörtel ZF 
Zaprawa murarska ogólnego przeznacze-

nia do stosowania w ścianach, słupach 
i ścianach działowych murowych (elementy 
budowlane wewnątrz i na zewnątrz), które 
podlegają wymaganiom konstrukcyjnym 

______________________________________ 
 
Wytrzymałość.  
na ściskanie: M1  
 
Wytrzymałość  
na ścinanie (wartość  
tabelaryczna EN 771) 0,10 N/mm² 
 
Zawartość chlorków: ≤ 0,01 M.-% 
 
Reakcja na ogień: klasa A1 
 
Absorpcja wody: ≤ 1,0 kg/(m² • min0,5) 
 
Współczynnik  
przepuszczalności  
pary wodnej (wartość  
tabelaryczna EN 1745) µ  5/35 
 
Współczynnik przewo- 
dzenia ciepła (λ10,dry): ≤ 0,83 W/( mK) 
(wartość tabelaryczna  dla P = 50% 
EN 1745) ≤ 0,93 W/(mK) 
 dla P = 90% 
 
Trwałość: Odporna, przy  
(mrozoodporność) stosowaniu zgodnie  
 z instrukcją producenta 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale pro-
dukcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. 
Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą 
kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzial-
ność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemne-
go potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki han-
dlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą 
swoją ważność. 
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