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Obszary stosowania 

BTM Universal stosowany jest do 
nasiąkliwych i nienasiąkliwych 
deskowań np. szorstkich, struga-
nych lub mechanicznie obrobio-
nych deskowań z drewna litego, 
deskowań ze sklejki, pokrytych 
żywicą wsporników deskowań, 
deskowań stalowych wszystkich 
rodzajów, deskowań ulepszonych 
lub pokrytych tworzywami sztucz-
nymi. 

Właściwości produktu 

BTM Universal posiada następują-
ce właściwości: 

 przyjemny zapach 

 wysoka skuteczność 

 nadaje się do uniwersalnego 
stosowania do licznych desko-
wań 

 temperatura stosowania do 
80°C (temp. szalunku) 

 łatwe natryskiwanie i nakłada-
nie 

 bardzo dobre działanie rozdzie-
lające 

 konserwuje deskowania, od-
porny na deszcz i czynniki at-
mosferyczne 

 bardzo niskie zużycie 

Sposób stosowania 

BTM Universal jest gotowy do 
stosowania. W przypadku gdy 
środek Remmers BTM Universal 
stosowany jest na deskowaniach 
zabrudzonych lub pokrytych wo-
skiem, przed pierwszym zastoso-
waniem należy oczyścić podłoże 
aby uniknąć zabrudzenia po-
wierzchni betonu. 
Nowe, nie strugane, nasiąkliwe 
deskowania drewniane należy 
przed pierwszym zastosowaniem 
odpowiednio zagruntować środ-
kiem Remmers BTM Universal 
(powłoka gruntująca lub nasącze-

nie), tak aby przed betonowaniem 
na powierzchni drewna powstała 
jednolita błona rozdzielająca.  
BTM Universal nakłada się cienką 
warstwą na suche podłoża (za-
zwyczaj przez natrysk z zastoso-
waniem dyszy dającej płaski stru-
mień). Dobre właściwości betonu 
elewacyjnego uzyskuje się przez 
nałożenie jednolitej i cienkiej war-
stwy środka antyadhezyjnego. 
Należy unikać powstania nagro-
madzeń środka antyadhezyjnego – 
szczególnie w przypadku desko-
wań fakturalnych – a także nało-
żenia zbyt małych ilości w przy-
padku bardzo nasiąkliwych de-
skowań drewnianych. 

Przy stosowaniu jako środek do 
ochrony mieszarek należy równo-
miernie spryskać suchą mieszarkę 

Dane techniczne produktu 

Gęstość wg DIN 51 751: 0,84 g/cm³ 
Lepkość kinetyczna: 17 mm²/s w temp. 20°C 
Konsystencja: rzadkopłynna 
Temperatura stosowania: od ok. 0°C 
Działanie: chemiczno-fizyczne 
Temperatura zapłonu wg EN 57: > 100°C 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1117 

BTM Universal 
Bardzo skuteczny, łatwy do natryskiwania, uniwer-
salny środek antyadhezyjny do nasiąkliwych i nie-
nasiąkliwych deskowań  
Oczyszczone, specjalne oleje z dodatkami, preparat nie zawiera 
rozpuszczalników organicznych.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
zewnętrznych 

 Zależnie od sposobu 
stosowania 

 Malowanie pędzlem/ 
wałkiem, natrysk 
niskociśnieniowy/ 

spryskiwanie 

 Ilość nakładanego 
materiału zakleżnie 

od zastosowania 

 Przechowywać  w 
miejscu chłodnym, 

ale zabezpieczonym 
przed mrozem. 
Chronioć przed 

wilgocią. 
Opakowanie 

zamykać 

 Okres 
przechowywania 
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możliwie jedną godzinę przed be-
tonowaniem. Zabezpieczone po-
wierzchnie względnie części moż-
na później oczyścić przez spry-
skanie wodą. 

Wskazówka wykonawcza: 
W celu ochrony powierzchni beto-
nu przed możliwymi przebarwie-
niami, wykwitami lub kredowaniem 
powodowanymi przez substancje 
znajdujące się w drewnie (np. cu-
kier drzewny) należy nowe szalun-
ki drewniane, zagruntowane środ-
kiem antyadhezyjnym, pomalować 
zaczynem cementowym przed 
pierwszym użyciem i następnego 
dnia wyszczotkować. 

Narzędzia, czyszczenie  

Urządzenia natryskowe (opryski-
wacz z tworzywa sztucznego, nr 
art. 4040) z dyszą nr 111, dającą 
szeroki strumień, pędzel angielski, 
wałek względnie szczotka z krót-
kim włosiem, rakla gumowa 
i szmatka. 
Czyszczenie: rozpuszczalnikiem  
V 101 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kanistry blaszane 10 l i 30 l, 
Beczki: 200 l (na zamówienie wy-
najmowany kontener 1000 l) 
Zużycie: 
Zużycie środka BTM Universal 
zależy od sposobu nakładania 
i rodzaju deskowań. 
Na deskowaniach nienasiąkliwych 
1 l na ok. 80 m²,  
na nasiąkliwych 1 l na ok. 40 m². 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach przy składowaniu  
w chłodnym miejscu co najmniej  
24 miesiące. 
 
 

 

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. 
 
Podczas aplikacji natryskowej 
należy nosić indywidualne środ-
ki ochrony. Ochrona dróg odde-
chowych: filtr kombinowany, co 
najmniej A/P2 (na przykład firmy 
Dräger). Odpowiednie rękawice 
ochronne: patrz karta charakte-
rystyki. Nosić zamkniętą odzież 
ochronną. 
 
Kod GIS: 
BTM 10 
 

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. 

 

 


