
Strona 1 z 2 

 
2854  IT 12.15 

Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 61 8168100 faks: 61 8168111          www.remmers.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obszary stosowania  
• Remmers Lehmkleber to 

sprawdzony produkt specjalny 
do jednorodnego i aktywnego 
kapilarnie mocowania prze-
ciwpleśniowych  Remmers 
SLP na ścianach wewnętrz-
nych 

• Aktywne kapilaernie mocowa-
nie termoizolacji wewnętrznej 
Re. 

Właściwości produktu 
Plastyczna zaprawa gotowa do 
stosowania. Zdolna do pęcznienia, 
dlatego względnie niewrażliwa na 
ruchy. Nie zawiera spoiw hydrau-
licznych. Bez dodatku tworzyw 
sztucznych.  Wysoka zdolność 
sorpcji pary wodnej. Wolno schnie 
(nie chemicznie). 
Podłoże 
Podłoże musi być mocne, nośne 
i wolne od substancji wpływają-
cych na przyczepność kleju (np. 
środki powierzchniowo czynne, 
luźne elementy, pył, piaszczący 
materiał, wykwity, zanieczyszcze-
nia). Nośne stare tynki należy 
sprawdzić pod kątem przyczepno-
ści do podłoża w stanie mokrym 

i suchym. Zniszczone tynki, powło-
ki malarskie i nienośne powłoki na-
leży starannie usunąć. Powierzch-
nia musi być na tyle równa, na ile 
jest to konieczne do całopo-
wierzchniowego kontaktu płyty an-
typleśniowej SLP z warstwą kleju. 
Niewielkie nierówności (mniejsze 
pojedyncze miejsca o średnicy nie 
przekraczającej 5 cm i głębokości 
do 3 mm) można zaszpachlować 
klejem. Większe ubytki należy wy-
równać tynkiem magazynującym 
sole Salzspeicherpuz lub tynkiem 
Grundputz (nie używać tynku ila-
stego Lehmputz!). 

Sposób stosowania  
Lehmkleber dostarczany jest w 40 
kg pojemnikach, w stanie gotowym 
do stosowania.  
Zazwyczaj nakłada się go pacą 
ząbkowaną (ząbkowanie 6 mm). 
Powinna przy tym powstać cienka 
warstwa kleju na całej powierzchni, 
w tym na spoinach (przeciągnąć 
cienką warstwę za pomocą nie-
ząbkowanej szpachli). Płytę anty-
pleśniową SLP mocno wciska się 
w świeżą warstwę kleju, należy 
przy tym zapewnić kontakt płyty 
z klejem na całej powierzchni. 

Dane techniczne produktu 

Kolor: brązowy (barwa własna) 
Klasa materiału budowlanego 
wg DIN 4102: A 2 (nie sprawdzone) 
Gęstość w stanie mokrym/suchym: 1300/700 kg/m³ 
Wartość obliczeniowa zdolności  
przewodzenia ciepła: 0,19 W/mK 
Porowatość: 0,729 m³/m³  

Współczynnik μ: 30 
Wilgotność przy 80% wilgotności 
względnej powietrza (Whyg):  0,022 m³/m³ 
Wilgotność nasycenia (Wsat): 0,385 m³/m³ 
Współczynnik wodochłonności (Aw): 0,028 kg/m²s0,5 
Grubość warstwy kleju: 5 mm 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2854 

Lehmkleber 
Materiał przeznaczony do klejenia aktywnych kapilarnie, 
przeciwpleśniowych, wapniowo-krzemianowych  płyt izola-
cyjnych Remmers SLP N do elementów o ograniczonej ru-
chomości, jak np. szachulec 
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Wskazówki 
Pojemnik trzymać zamknięty, aby 
nie doszło do wyschnięcia kleju.  
Czas twardnienia wynosi przy 
normalnej wilgotności względnej 
powietrza około 24 godziny, lepiej 
48 godzin. Remmers Lehmkleber 
jest produktem naturalnym 
w związku z czym jego cechy mo-
gą podlegać niewielkim wahaniom. 
Stosować wyłącznie we wnę-
trzach.  
Narzędzia, czyszczenie 

Paca, kielnia, paca ząbkowana. 
Narzędzia bezpośrednio po użyciu 
należy dobrze umyć wodą. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki 40 kg, materiał gotowy 
do użycia. 
Zużycie: 
Uzależnione od obiektu. 
 
Składowanie: 
W miejscu suchym i chłodnym Le-
hmkleber można przechowywać 
przez 6 – 8 tygodni. Naruszone 
opakowania należy dokładnie za-
mykać  i przechowywać w miejscu 
suchym, nie narażonym na mróz. 
Opakowania nie należy narażać na 
bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 
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. 

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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