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Obszary stosowania 

Zaprawa spoinowa Remmers  
Fugenschmal nadaje się do sto-
sowania wewnątrz i na zewnątrz, 
w miejscach suchych i mokrych, 
do spoin o szerokości 1-5 mm.  
Do spoinowania okładzin ścien-
nych i podłogowych między innymi 
z takich materiałów jak: 
� ceramiczne płytki/płyty ka-

mionkowe, fajansowe i gre-
sowe 

� płytki z kamienia naturalnego  
i sztucznego 

� bloczki betonowe 
� mozaiki ze szkła i spiekanego 

szkła 
� mozaiki ze średnich i drob-

nych elementów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właściwości produktu 

Zaprawa spoinowa Remmers  
Fugenschmal jest fabrycznie wy-
mieszaną, mineralną, suchą za-
prawą wysokiej jakości, która po 
wymieszaniu z wodą jest gotowa 
do użycia i wiąże hydraulicznie.  
Właściwości zaprawy spoinowej: 
� bardzo plastyczna, łatwa do 

rozprowadzania metodą szla-
mową, 

� daje się szybko i łatwo zmyć, 
� delikatna faktura powierzchni 

i wysoka jakość koloru, 
� twardnieje bezskurczowo i ma 

bardzo dobrą przyczepność do 
ścianek spoin, 

� jest odporna na wodę, czynniki 
atmosferyczne, zmiany tempe-
ratury i obciążenie zmianami 
zamrażanie/rozmrażanie. 

Podłoże 

Gdy jest to konieczne, należy wy-
drapać świeżą zaprawę klejową 
lub montażową na głębokość rów-
ną grubości płytek i oczyścić po-
wierzchnię. Zaprawa klejowa musi 
stwardnieć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2869-2878 

Fugenschmal 
Hydraulicznie wiążąca zaprawa spoinowa  
do spoin o szerokości od 1 do 5 mm. 
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Sposób stosowania 

Wlać 1,3-1,4 l wody do czystego, 
wolnego od rdzy pojemnika i do-
kładnie wymieszać z 5 kg Rem-
mers Fugenschmal, aż osiągnie 
się właściwą, jednorodną konsy-
stencję odpowiednią do układania 
(6,5-7,0 l/ opakowanie 25 kg). 
Mniejsze ilości należy mieszać  
w proporcji ok. 0,27 l wody/kg 
proszku. Czas dojrzewania ok. 3 
minuty, następnie jeszcze raz krót-
ko wymieszać. Zaleca się maszy-
nowe mieszanie mieszadłem śru-
bowym lub mieszarką przeciw-
bieżną, mieszanie ręczne należy 
wykonywać intensywnie. Materiał 
Fugenschmal należy mieszać  
z wodą zawsze w tej samej pro-
porcji. Czas przydatności do sto-
sowania po wymieszaniu ok. 2 h. 
Spoinowanie można rozpocząć 
najwcześniej po 24 godzinach 
względnie po związaniu materiału 
użytego do przyklejenia/ułożenia 
materiału okładzinowego - zapra-
wy cienkowarstwowej lub kleju. 
Spoiny wydrapane po przyklejeniu 
lub ułożeniu materiału okładzino-
wego należy w razie potrzeby 
oczyścić i zmoczyć. Zaprawę do 
spoinowania wprowadza się  
w otwartą siatkę spoin stosując 
normalną technikę i używając 

szpachelki gumowej, przy czym 
należy całkowicie wypełnić prze-
krój spoiny, w razie potrzeby do-
datkowo wyszlamować a następ-
nie usunąć nadmiar materiału  
z powierzchni okładziny prowa-
dząc ukośnie odpowiednie narzę-
dzie. Po odczekaniu odpowiednie-
go czasu przetrzeć związaną za-
prawę spoinową lekko wilgotną 
gąbką lub pacą gąbkową i oczy-
ścić powierzchnię. Po wyschnięciu 
usunąć wilgotną gąbką osad po 
zaprawie. Należy zwrócić uwagę 
na to aby spoiny nie zostały wymy-
te lecz pozostały zamknięte i gład-
kie. Powierzchnie chłonących ma-
teriałów okładzinowych należy 
czyścić wcześniej niż powierzchnie 
nie chłonące. Zaleca się zasadni-
czo wykonanie próbnego spoino-
wania. Wyspoinowane powierzch-
nie należy po stwardnieniu (ok. 24 
h) jeszcze raz zwilżyć czystą wo-
dą, wzrasta wtedy końcowa twar-
dość zaprawy spoinowej. Po wy-
spoinowanych okładzinach po-
sadzkowych można chodzić naj-
wcześniej po 24 godzinach. Złącza  
i szczeliny dylatacyjne należy za-
mknąć masą uszczelniającą 
Remmers Sanitärsilicon lub Rem-
mers Silicon 100. 
 
 
 

Wskazówki 

Stężałej zaprawy nie wolno po-
nownie zarabiać dodając wodę lub 
świeżą zaprawę. Nie stosować 
przy temperaturach/temperaturach 
podłoża poniżej +5°C. Podane 
wskazówki czasowe odnoszą się 
do normalnego zakresu temperatu-
ry + 20°C przy wilgotności względ-
nej powietrza ok. 65%. Niższe 
temperatury wydłużają, wyższe 
skracają czas przydatności do sto-
sowania i czas twardnienia. Wy-
spoinowane okładziny należy 
chronić przed bezpośrednim na-
słonecznieniem lub silnym prze-
ciągiem przez tymczasowe przy-
krycie. Przy wykonywaniu prac na-
leży zasadniczo przestrzegać wy-
tycznych VOB DIN 18352 lub VOB 
DIN 18332. Spoinowanie wykony-
wać tylko na nośnych podłożach. 
W przypadku jastrychów z ogrze-
waniem podłogowym należy prze-
strzegać specjalnej instrukcji łącz-
nie z uzupełniającymi wskazów-
kami wydanej przez Centralny 
Związek Niemieckich Rzemiosł 
Budowlanych e.V. w Bonn. Wilgoć 
dostająca się z konstrukcji pod 
okładziną i warunki otoczenia 
wpływają na przebieg twardnienia  
i jakość koloru. Szczególnie  
w przypadku okładzin ściennych  
i posadzkowych układanych na 
grubej warstwie zaprawy (technika 
tradycyjna) mogą powstać cienie  
i plamy w obszarze spoin, które 
wraz z wysychaniem budowli mo-
gą ulec wyrównaniu - nie wpływa 
to na funkcjonowanie zaprawy 
spoinowej. Nie można zagwaran-
tować całkowitej jednolitości bar-
wy, ponieważ stosowane są natu-
ralne surowce. 
O ile to możliwe, na posadzkach 
nie należy stosować wrażliwych na 
zabrudzenie jasnych odcieni. 

Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka, mieszadło śrubowe, 
kielnia ze stali nierdzewnej, guma 
do spoinowania, paca do spoino-
wania, rozciągaczka gumowa, 
gąbka do zmywania/paca gąbko-
wa, gąbka. 
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 
 
 
 

Dane techniczne produktu

Gęstość nasypowa: ok. 1,25 kg/dm3 
Kolory (nr art.) biały  (2870) 
 srebrnoszary  (2876) 
 pergamon  (2877) 
 cementowoszary  (2871) 
 beżowy  (2875) 
 szary  (2869) 
 mięta  (2874) 
 antracyt  (2873) 
 krokus  (2878) 
 manhattan  (2872) 
Nadzór jakościowy: nad składem i jakością 
-  Zaprawa z grupy zapraw III (cementowe) 
-  DIN 4102 - odporność ogniowa niepalnego materiału budowlane-

go, klasa materiału budowlanego A1 
 
Możliwość chodzenia: po 24 godzinach 
Odporność na temperaturę: od -20°C do +80°C 
 
Fabrycznie mieszana sucha zaprawa z cementem portlandzkim wg 
DIN 1164, naturalnymi kruszywami mineralnymi wg DIN 4226, spe-
cjalnymi dodatkami, wysokojakościowymi domieszkami i pigmentami 
odpornymi na światło i alkalia. 
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Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania  
Pojemniki plastikowe 5 kg 
Worki papierowe 25 kg 
 
Zużycie: 
Zużycie zależy od szerokości  
i głębokości spoiny.  
W przypadku spoin o szerokości 3 
mm Remmers Fugenschmal wy-
starcza do wyspoinowania: 
 
 op. 5 kg 

 
op. 25 kg 

płytki ścien-
ne 20 x 25  

ok. 13,0 m²  65,0 m² 

płytki ścien-
ne 15 x 15  

ok. 10,0 m²  50,0 m² 

mozaiki ze 
średnich 
elementów 

ok. 6,6 m²  33,0 m² 

mozaiki z 
małych ele-
mentów 

ok. 4,0 m²  20,0 m² 

 
Składowanie: 
Przy składowaniu w zamkniętych 
opakowaniach, na drewnianych 
rusztach, w miejscu suchym  
i chronionym przed wilgocią 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. 

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. 


