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Obszary stosowania 

Uszczelnienie i ochrona po-
wierzchni betonowych i muru  
z pełną spoiną względnie muru 
otynkowanego w budownictwie 
nadziemnym i podziemnym, np. na 
filarach mostów, fundamentach, 
murach oporowych i zewnętrznych 
ścianach piwnic. Międzywarstwo-
wa powłoka uszczelniająca pod ja-
strychami i okładzinami z płyt. 
Wymagane grubości wyschniętej 
powłoki można osiągnąć przez 
wielokrotne nakładanie. 

Właściwości produktu 

Przekrywająca rysy i wodoszczel-
na powłoka ochronna stosowana 
na powierzchniach stykających się 
z gruntem. Związana powłoka jest 
odporna na wszystkie substancje 
normalnie występujące w gruncie, 
jednak nie na oleje mineralne.  
Remmers Spritzabdichtung 1K jest 
materiałem szybkoschnącym i od-
powiada wytycznym do projekto-
wania i wykonywania hydroizolacji 
z grubowarstwowych powłok bitu-
micznych modyfikowanych two-

rzywami sztucznymi na stykają-
cych się z gruntem elementach 
budowli jak również instrukcji BEB 
"Wskazówki na temat stosowania 
alternatywnych hydroizolacji pod 
jastrychami". 

Podłoże 

Można stosować na wszystkich 
wystarczająco mocnych, nośnych 
podłożach. Rysy > 1 mm i/lub nie-
równości > 1 mm należy zamknąć 
względnie wyrównać przez pokry-

cie szlamem uszczelniającym lub 
tynkiem. Alternatywnie można na-
łożyć odpowiednio grubszą war-
stwę materiału Remmers 
Spritzabdichtung 1K. Generalnie 
odpowiednimi podłożami są podło-
ża spełniające wymagania wytycz-
nych do projektowania i wykony-
wania hydroizolacji z grubowar-
stwowych powłok bitumicznych 
modyfikowanych tworzywami 
sztucznymi na stykających się  
z gruntem elementach budowli. 

Dane techniczne produktu 

Konsystencja: gęstopłynna, tiksotropowa 
Gęstość: ok. 1,0 kg/dm³ przy 20°C 
Odczyn pH: ok. 10 
Odporność na wysokie temperatury: odpowiada AIB; nie spływa, nie 

topi się 
Odporność na niskie temperatury: odpowiada AIB; brak rys, brak 

odspojeń 
Wodoszczelność: odpowiada AIB; wodoszczelny 
Badanie ciśnienia szczelinowego: odpowiada AIB 
Przepuszczalność pary wodnej  
wg DIN 53122 (wartość średnia): 0,63 g/m²•d 
Przekrywanie rys 
grubość warstwy 2 mm:  ok. 1 mm 
1 mm świeżej warstwy: = 0,6 mm suchej warstwy 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1916 

Spritzabdichtung 1K 
Powłoka ochronna nakładana metodą natryskową lub 
pędzlem 
Materiał powłokowy w postaci pasty, nie zawierający włókien, 
jednoskładnikowy, oparty na emulsji bitumicznej modyfikowanej 
tworzywami sztucznymi, nie zawierający rozpuszczalników  
organicznych 
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Sposób stosowania 

Materiał Spritzabdichtung 1K sto-
sowany jest w systemie Remmers 
Kiesol. Konieczne jest gruntowanie 
preparatem Remmers Kiesol (wy-
mieszanym 1:1 z wodą). Nanosze-
nie powłoki Spritzabdichtung 1K 
odbywa się po dokładnym wymie-
szaniu, do nakładania stosuje się 
urządzenie do natrysku bezpo-
wietrznego (airless). Przy nakłada-
niu wielowarstwowym, kolejną 
warstwę nakłada się po całkowitym 
wyschnięciu warstwy poprzedniej. 
Do czasu całkowitego wyschnięcia 
należy chronić powłokę przed 
mrozem i zmyciem przez deszcz. 

Warstwy ochronne/drenujące 

Całkowicie wyschnięta hydroizola-
cja musi być chroniona przed 
uszkodzeniami mechanicznymi  
i promieniowaniem UV. Do ochro-
ny systemu uszczelnienia poleca-
my naszą matę ochronno-
drenującą Remmers DS System-
schutz (art. 0823). Spełnia ona wy-
wymagania DIN 18195-część 10 
odnośnie ochrony podczas zasy-
pywania wykopów oraz służy jako 
pionowy element drenażu wg DIN 
4095. Nie wolno używać materia-
łów, które wywierają na warstwę 
hydroizolacji obciążenia punktowe 
i/lub liniowe. 

Wskazówki 

Temperatura powietrza i podłoża 
musi wynosić od +5°C do +35 °C. 
Nie pracować w bezpośrednim 
słońcu lecz zgodnie z zasadami 
obowiązującymi podczas robót 
tynkarskich wykonywać prace 
w miejscach zacienionych lub 
w godzinach rannych i wieczor-
nych. Hydroizolacja w stanie świe-
żym jest nieodporna na deszcz 
i mróz. Nie nadaje się do stosowa-
nia jako hydroizolacja pod łoży-
skami ruchomymi. 

Należy przestrzegać normy DIN 
18195, najnowszych wytycznych 
wykonawczych odnoszących się 
do bitumicznych hydroizolacji  
grubowarstwowych oraz innych, 
aktualnych instrukcji technicznych 
produktów wchodzących w skład 
systemu. 

Narzędzia, czyszczenie 

Urządzenie do natrysku 
bezpowietrznego, dysza dająca 
płaski strumień typ 049, pędzel 
angielski lub pędzel ławkowiec. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z blachy 30 kg 
 
Zużycie: 
Gruntowanie: 
0,15 kg/m Kiesol rot 
Powłoka:  
1,0 kg/m² na każdy mm grubości 
świeżej warstwy Spritzabdichtung 
1K 
5,0 kg/m² Spritzabdichtung 1K jako 
uszczelnienie przeciw wilgoci grun-
towej i wodzie nie napierającej  
(> 3 mm grubości suchej warstwy 
~ DIN 18195) 
6,6 kg/m² Spritzabdichtung 1K jako 
uszczelnienie przeciw wodzie na-
pierającej (> 4 mm grubości suchej 
warstwy ~ DIN 18195) 
 
Składowanie: 
Materiał Spritzabdichtung 1K  
w oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, chronionych przed 
mrozem i silnym nagrzaniem, 
można składować przez co naj-
mniej 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. 
Podczas stosowania metodą na-
tryskową wymagane jest wyposa-
żenie ochrony osobistej. 
Maska oddechowa z filtrem czą-
stek stałych P2 (np. firmy Dräger). 
Odpowiednie rękawice ochronne  
zgodnie z kartą charakterystyki. 
Nosić zamknięte ubranie robocze. 
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Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard-Remmers-Str. 13 

D – 49624 Löningen 

14 

GBI F 034 

EN 15814:2012 

EN 15814; PMB-CB2-W2B-C2A 

Grubowarstwowa powłoka bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym 
(PMB), do uszczelniania elementów budowli stykających się z gruntem  

 

Wodoszczelność Klasa W2B 

Zdolność mostkowania rys Klasa CB2 

Wodoodporność 
Nie zabarwia wody 

Nie odspaja się od podłoża 

Elastyczność w niskich temperaturach Brak rys 

Zachowywanie wymiarów w niskich tempe-
raturach 

Brak osuwania się i spływania  

Reakcja na ogień Klasa E 

Wytrzymałość na ściskanie Klasa C2A 

Trwałość wodoszczelności i reakcji na 
ogień 

spełnia 

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. 

 


