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Obszary stosowania  

 Wykonywanie jastrychów szyb-
ko nadających się do pokrywa-
nia okładzinami, do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych 

 Jastrychy zespolone, jastrychy 
na warstwie rozdzielającej i na 
warstwie termoizolacji 

 Jastrychy z ogrzewaniem szyb-
ko oddawane do eksploatacji. 

 Prace renowacyjne i naprawy, 
dla których wymagany jest 
krótki termin realizacji (zakłady, 
hale produkcyjne, hotele, re-
stauracje). 

Właściwości produktu 

Remmers Estrich Schnellzement 
jest fabrycznie mieszanym, szyb-
kowiążącym spoiwem cemento-
wym, które po wymieszaniu z pia-
skiem jastrychowym i wodą bardzo 
szybko wiąże hydraulicznie  
i twardnieje. W stanie świeżym za-
prawa jest plastyczna, daje się ła-
two i ekonomicznie układać oraz 
posiada następujące właściwości: 

 Bardzo szybko wiąże wodę. 

 Modyfikowany tworzywami 
sztucznymi. 

 Można podawać pompami. 

 Łatwe ściąganie, wygładzanie 
i zacieranie. 

 Po powierzchni można chodzić 
po 3 godzinach. 

 Płytki można układać już po kil-
ku godzinach 

 Odporny na wodę i obciążenie 
zmianami zamrażania-
rozmrażania. 

Podłoże 

Podłoże musi być nośne i oczysz-
czone z substancji zmniejszają-
cych przyczepność. Przed wyko-
naniem jastrychu zespolonego 
podłoże należy oczyścić i usunąć  
z niego nienośne warstwy (np. po-
przez np. śrutowanie, frezowanie, 
szczotkowanie). Podłożom na po-

Dane techniczne produktu 

Kolor: szary 
Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu: ok. 45 minut, zależnie od tem-

peratury 
Możliwość chodzenia: ok. 3 godziny, zależnie od tem-

peratury 
Układanie płytek*  
na jastrychu zespolonym: ok. 6 godzin 
na jastrychu pływającym: ok. 12 – 24 godziny 
Włączenie ogrzewania w jastrychu 
z ogrzewaniem podłogowym*: ok. 3 dni 
Układanie parkietu, wykładziny  
dywanowej/z tworzyw sztucznych ok. 48 godz. 
(maks. wilgotność szczątkowa 1,8% mierzona  
przyrządem CM) 

Wytrzymałość na ściskanie* po 24 godz.     > 10 N/m²
 

 
po 28 dobach: ok. 25 N/mm² 

Wytrzymałość na zginanie*: po 24 godz.     > 2 N/mm²
 

 
po 28 dobach  ok. 6 N/mm² 

* (zgodnie z DIN 1164, 1:4 części wagowych cement : kruszywo) 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2814 

Estrich-Schnellzement 
Szybkowiążący, specjalny cement do wykonywa-
nia jastrychów, które szybko można pokrywać 
okładzinami.  
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI)  
w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 
0,0002 %. 
 
 

     

    

Posadzki we-
wnątrz i na ze-

wnątrz 

Czas miesza-
nia 

Temperatura 
stosowania 

Okres prze-
chowywania 

Chronić przed 
wilgocią! 
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wierzchniach przejezdnych należy 
zasadniczo mechanicznie nadać 
szorstkość (wytrzymałość na od-
rywanie ≥1,5 N/mm²).  

Sposób stosowania  

Zastosowane kruszywa powinny 
odpowiadać górnej połowie opty-
malnego zakresu krzywej przesie-
wu wg DIN 1045. Nie stosować 
dodatków, jak na przykład Mischöl, 
oleje itp. Nie mieszać z innymi ce-
mentami. 
 

 Sporządzenie jastrychu 
szybkowiążącego: 

1 część wagową Remmers Estrich 
Schnellzement wymieszać z 4 do 
maksymalnie 5 częściami wago-
wymi piasku do jastrychów (w za-
leżności od największego ziarna 
i wymaganej wytrzymałości). 
Przykład: Kruszywo 0/4 mm, 
proporcje mieszania 1:4 (części 
wagowe):  
7-11 l wody (w zależności od wil-
gotności piasku) wymieszać  
z 25 kg Remmers Estrich-Schnell-
zement i 100 kg piasku do jastry-
chów 0/4 mm przez ok. 3 minuty  
w mieszarce do jastrychów lub 
mieszarce przeciwbieżnej, aż uzy-
ska się jednorodną konsystencję 
wilgotną/plastyczną.  
Aby bardzo szybko twardniejący 
jastrych móc wystarczająco roz-
prowadzić, zagęścić i wygładzić 
w ciągu krótkiego czasu przydat-
ności do obróbki (około 45 minut), 
nie może on zostać wymieszany 
w zbyt suchej konsystencji! 
 

 Aplikacja maszynowa 
Dodać do wody zarobowej 2% 
środka opóźniającego wiązanie 
Remmers Verzögerer (VZ) (art. 
0130) - około 0,5 l na worek. 
 

 Warstwa sczepna do jastry-
chów zespolonych 

Jastrych zespolony wykonuje się 
z zastosowaniem mineralnej war-
stwy sczepnej, świeże na świeże, 
w następujący sposób: 
Przygotować płyn zarobowy 
z Remmers Haftfest i wody w pro-
porcji 1:2 części objętościowych. 
Wymieszać 1 część objętościową 
Remmers Estrich-Schnellzement 
i 1 część objętościową piasku 
kwarcowego 0,2-2,0 mm (suchy), 
po czym dodać płyn zarobowy, aż 

do uzyskania jednorodnej zaprawy 
sczepnej o konsystencji szlamu.  
 

 Nakładanie warstwy sczepnej 
Warstwę sczepną nakładać kryją-
co na matowo wilgotne podłoże 
szczotką, warstwą o grubości co 
najmniej 1 mm i natychmiast, 
świeże na świeże, nakładać ja-
strych! Nie dopuścić do wyschnię-
cia szlamu sczepnego! 
 

 Wykonanie jastrychu szyb-
kowiążącego: 

Gotową mieszankę natychmiast 
nakładać na podłoże i rozprowa-
dzać warstwą o przewidzianej gru-
bości, zagęścić i zatrzeć. 
Roboty te muszą być wykonane 
w czasie przydatności do obróbki, 
aby umożliwić odpowiednie za-
gęszczenie i wygładzenie. Stward-
niałego materiału nie można dłużej 
stosować, ponieważ nie da się 
uzyskać wymaganego zagęszcze-
nia i wytrzymałości. 
Powierzchnie jastrychu muszą 
mieć takie wymiary aby można by-
ło je wykonać w ciągu czasu przy-
datności materiału do obróbki. Du-
że powierzchnie należy podzielić 
pionowymi spoinami roboczymi (na 
przykład układając drewniane kan-
tówki). Spoiny pozorne i dylatacje, 
w taki sam sposób jak w przypad-
ku zwykłych jastrychów cemento-
wych, należy odpowiednio zapla-
nować i przenieść na jastrych. 

Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wodę lub 
świeżą zaprawę. 
Nie stosować, gdy temperatura 
powietrza, podłoża lub materiału 
budowlanego jest niższa niż 5°C 
lub przekracza 30°C.  
Przedstawione dane produktu zo-
stały określone w warunkach labo-
ratoryjnych, w temp. 20°C i wilg. 
względnej powietrza 65%. Niższe 
temperatury wydłużają, wyższe 
skracają czas przydatności mate-
riału do użycia po wymieszaniu 
oraz czas twardnienia.  
Większe resztki produktu w po-
jemnikach roboczych przyspiesza-
ją proces wiązania. Dlatego po-
jemniki te należy starannie czyścić 
przed użyciem.  
Gotowy jastrych szybkowiążący 
należy chronić przed zbyt szybkim 

odparowaniem wody (wskutek od-
działywania wiatru i słońca). 
Okładziny i zamknięcia wrażliwe 
na wilgoć należy nakładać dopiero 
po wyschnięciu jastrychu (w zależ-
ności od temperatury i wilgotności 
po około 48 godzinach). Należy 
dokonać pomiaru wilgotności 
szczątkowej przed ułożeniem 
okładzin wrażliwych na wilgoć 
(zawartość wilgoci szczątkowej: 
maks. 1,8% wag.).  

Narzędzia, czyszczenie 

Mieszarka wolnospadowa, mie-
szarka przeciwbieżna, wiertarka 
z mieszałem koszowym, paca do 
jastrychów, paca do zacierania, 
zacieraczka do jastrychów. 
Narzędzia należy w stanie świe-
żym czyścić wodą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 25 kg 

Zużycie suchej zaprawy: 
Przy proporcji mieszania 1:4 około 
3,5-4,0 kg cementu na m² i cm 
grubości warstwy. 
Przy proporcji 1:5 ok. 3,0-3,5 kg 
cementu na m² i cm grubości war-
stwy. 

Składowanie: 
W miejscu suchym i zabezpieczo-
nym przed wilgocią, około 12 mie-
sięcy. 

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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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. 


