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Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 2920-2922 

Acryl-Zementlack 
 

Pigmentowana, wodorozcieńczalna powłoka akrylowa. 
Certyfikat P-0105/2016 MPA-BS (raport z badań: MPA für das 
Bauwesen 5363/0015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Temperatura 
stosowania 

 Malowanie 
pędzlem / 
wałkiem 

 Okres prze-
chowywania 

 Chronić przed 
mrozem 

        

 
 
 
 
 
 
Obszary stosowania 

Do wykonywania powłok w wan-
nach i pomieszczeniach zbierają-
cych płyny szkodliwe dla wody 
zgodnie z odpowiednimi przepisa-
mi budowlanymi i kontrolnymi.  
Do stosowania na betonie, tynku  
i jastrychu, wewnątrz i na ze-
wnątrz. Ponadto Acryl Zementlack 
może być stosowany na nieznacz-
nie obciążanych powierzchniach 
ścian i posadzek, jak: 

� pomieszczenia na narzędzia 
� schowki 
� piwnice 

 
Ponadto farba ta może być stoso-
wana na ścianach betonowych 
silosów na trawę i kukurydzę. 

Nadaje się do miejsc, gdzie skła-
dowane są następujące substan-
cje: 
� olej opałowy EL 
� nie zużyte oleje silnikowe  

i przekładniowe 
� Praysol 10/34 roztwór NP 
� płyn kontrolny 28 N-roztwór 
 
Właściwo ści produktu 

Barwna, elastyczna, wodorozcień-
czalna powłoka przeznaczona do 
pokrywania powierzchni lekko 
obciążonych posadzek i ścian, 
wewnątrz i na zewnątrz. 

Warunki budowlane 

Przez zabiegi konstrukcyjne należy 
zabezpieczyć się przed rysami 
powstającymi w wyniku osiadania  
i skurczu w ścianach otaczających 
dno wanny zbierającej (np. zazę-
bienie, zbrojenie, kotwy lub inne). 
Należy uwzględnić przypadek ob-
ciążenia "płyn pod ciśnieniem".  
W obrębie wanny zbierającej nie-
dopuszczalne są szczeliny dylata-
cyjne. Powierzchnie betonu, tynku 

i jastrychu muszą być nośne oraz 
wolne od wadliwych miejsc.  
W narożnikach wewnętrznych 
należy wykonać fasety. Tynk 
i jastrych muszą trwale przylegać 
do elementów nośnych względnie 
ścian obwodowych i dna. Po-
wierzchni tej nie wolno wygładzać 
stalową kielnią, lecz należy je za-
cierać pacą drewnianą. Niedo-
puszczalne jest posypywanie ce-
mentem.  Niedopuszczalne są 
przejścia rur w obszarze poniżej 

Spoiwo: kopolimer akrylowy 
Pigmenty: pigmenty tlenkowe odporne na alkalia 
Gęstość:  ok. 1,20-1,25 g/cm³ 
Lepkość: ok. 3500-4500 mPas 
Czas schnięcia (20°C):  mo żliwość nakładania kolejnej war-

stwy i chodzenia po powłoce  
po 24 godzinach przy 20°C 

Elastyczność: spełnia wymagania 
Nieprzepuszczalność: spełnia wymagania 
Odporność: spełnia wymagania 
Przyczepność do podłoża: spełnia wymagania 
Odporność na starzenie: spełnia wymagania 
Odporność na czynniki  
atmosferyczne: spełnia wymagania 
Stopień połysku: jedwabiście matowy 
Faktura powierzchni: gładka 
 
Kolory: krzemowoszary  nr art. 2920 
 srebrnoszary  nr art. 2921 
 rezedowozielony  nr art. 2922 
 

Dane techniczne produktu 
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maksymalnego możliwego pozio-
mu płynu w wannie zbierającej. 
Mury jak również powierzchnie 
betonowe niespełniające powyż-
szych warunków należy pokryć 
mocno przylegającym tynkiem 
cementowym. Powierzchnie beto-
nu, tynku i jastrychu muszą mieć 
co najmniej 28 dni oraz muszą być 
suche, dopiero wtedy można je 
pokrywać powłoką.  

Co do jako ści podło ża należy 
przestrzega ć obowi ązujących 
norm i wytycznych.  

Należy zabezpieczyć się przed 
działaniem wody od spodu powło-
ki. Gdy od tyłu w mur może wnikać 
woda gruntowa, przesiąkająca lub 
inne rodzaje wody, np. w przypad-
ku ścian stykających się z grun-
tem, należy wykonać hydroizolacje 
zgodnie z DIN 18195 Uszczelnie-
nia budowli część 4 „Uszczelnienia 
przed wilgocią gruntową - pomiar 
i wykonanie”. 
Dopiero gdy spełnione są wyżej 
wymienione warunki budowlane, 
można nakładać powłokę. 

Podło że 

Powierzchnia musi być sucha, 
wolna od mleczka cementowego, 
luźnych i zmurszałych cząstek, 
miejsc wadliwych strukturalnie  
i substancji działających antyadhe-
zyjnie (np. olej, tłuszcz, parafina, 
ścier gumowy, środki antyadhezyj-
ne, środki pielęgnacyjne, domiesz-
ki organiczne, resztki powłok ma-
larskich). Nie może ona kredować 
ani piaszczyć się. 
Powierzchnie wymagają na ogół 
wstępnego przygotowania przez 
lekkie piaskowanie lub szorstko-
wanie podłoża techniką strumie-
niowania wirowego Rotec.  
Jeżeli w celu naprawienia miejsc 
wadliwych konieczne jest szpa-
chlowanie, należy zastosować 
szybkowiążącą zaprawę napraw-
czą np. Remmers Betofix RM. 
Nie stosować na powierzchniach 
przejezdnych lub na posadzkach 
ze stojącą wodą lub trwale obcią-
żonych wodą.  
Przed nałożeniem powłoki po-
wierzchnię musi ocenić i odebrać 
przedstawiciel firmy wykonującej 
powłokę. 

 

 

Wytyczne wykonawcze 

Materiały Remmers Acryl-Grund  
i Remmers Acryl-Zementlack nale-
ży przed użyciem zamieszać. 
Minimalna temperatura powietrza  
i podłoża: +5° C. 
Podczas prac związanych z nakła-
daniem powłoki należy dbać 
o dobre wietrzenie. 
System powłokowy powinien wy-
sychać przez co najmniej 7 dni, 
przy dobrym wietrzeniu i tempera-
turze 20°C, oraz wzgl ędnej wilgot-
ności powietrza wynoszącej naj-
wyżej 65%, zanim zostanie wysta-
wiony na działanie czynników at-
mosferycznych lub będzie obcią-
żany w wyniku robót montażo-
wych.  
 
W razie potrzeby chronić przez 
przykrycie, przy czym należy za-
pewnić wymianę powietrza - wie-
trzenie. 

Struktura powłoki 

 Wanny zbieraj ące: 
 
Gruntowanie: 
Nanieść równomiernie nierozcień-
czony materiał Remmers Acryl-
Grund na wstępnie przygotowane 
podłoże. 
Zużycie materiału: 80 ml/m² 
Czas schnięcia: ok. 24 godziny 

1. warstwa powłoki:  
Nanieść materiał Remmers Acryl-
Zementlack nie rozcieńczony. 
Zużycie materiału: ok. 250 ml/m² 
Czas schnięcia: ok. 24 godziny 

2. warstwa powłoki:  
Nanieść materiał Remmers Acryl-
Zementlack nie rozcieńczony. 
Zużycie materiału: ok. 250 ml/m² 
Czas schnięcia: ok. 24 godziny 

3. warstwa powłoki: 
Nanieść materiał Remmers Acryl-
Zementlack nie rozcieńczony. 
Zużycie materiału: ok. 250 ml/m². 

 Betonowe silosy na traw ę  
i kukurydz ę – na ścianach 
obowi ązuje wcze śniej opisa-
ny system:  

Gruntowanie nie jest bezwzględnie 
wymagane, ale należy je wykony-
wać w razie takiego zlecenia. 
 
 
 

� Lekko obci ążone powierzch-
nie posadzek i ścian we-
wnątrz budynków: 

 
Gruntowanie:  
Remmers Acryl-Zementlack roz-
cieńczyć 20% dodatkiem wody 
i wymieszać do uzyskania jedno-
rodnej postaci. Rozcieńczony ma-
teriał równomiernie nanieść na 
przygotowane podłoże.  
Zużycie materiału: ok. 200 ml/m². 
Czas schnięcia: min. 24 godziny 

 
Powłoka nawierzchniowa: 
Nanieść warstwę nierozcieńczo-
nego Acryl Zementlack. 
Zużycie materiału: ok. 200 ml/m². 

Narzędzia, czyszczenie 

Wałek, pędzel, pędzel angielski. 
Narzędzia i zabrudzenia czyścić  
w stanie świeżym wodą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Wiadro z tworzywa sztucznego  
5 l, 15 l 
 

Zużycie: 
Do wanien zbierających. 750 ml/m² 
na 3 warstwy. 
Na powierzchnie lekko obciążone 
mechanicznie wewntrz budynków 
ok. 400 ml/m² na 2 warstwy. 
 
Składowanie:  
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, przy składowaniu  
w miejscu chronionym przed mro-
zem, co najmniej 12 miesięcy. 
Data produkcji podana jest na 
pojemniku. 

Bezpiecze ństwo, 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. 

 
Kod produktu: M-DF 02 
 
Chem VOC Farb V (2004/42/EG): 
Grupa (A): i 
Stopień 2 (2010) maks. < 140 g/l 
Ten produkt zawiera maks. 70 g/l 
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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. 

 
 

 
 

0921 – CPD - 2006 
Remmers Baustofftechnik GmbH  

Bernhard-Remmers-Str. 13 
D – 49624 Löningen 

 
09 

 
GBI F 010 

EN 13813:2002 
 

Podkłady z żywic syntetycznych przeznaczone do stosowania we-
wnątrz obiektów budowlanych 

EN 13813: – B1,5  
Reakcja na ogień: NPD 

Wydzielanie substancji korozyjnych: NPD 
Przepuszczalność wody: NPD 
Odporność na ścieranie: NPD 
Przyczepność: ≥ B1,5 
Odporność na uderzenia: NPD 
Izolacyjność akustyczna: NPD 
Dźwiękochłonność: NPD 
Opór cieplny: NPD 
Odporność chemiczna: NPD 

 


