
Strona 1 z 2 

 
2963 IT 12.06 

          Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 

Obszary stosowania 

Remmers Superdeck 2 WS nadaje 
się do wykonywania kryjących po-
włok na wszystkich normalnie spo-
tykanych podłożach w nowym bu-
downictwie i w renowacji wnętrz 
pomieszczeń. Odpowiednimi pod-
łożami są zwłaszcza tynki z za-
praw tynkarskich grup P II i P III, 
tynki wapienne i gipsowe, mur  
z cegły wapienno-piaskowej, be-
ton, płyty drewniane i płyty pilśnio-
we twarde, płyty gipsowo-
kartonowe, tapety do malowania 
(Raufaser). 
 
Właściwości produktu 

Szczególnie dobrze kryjąca, wy-
dajna, łatwa w stosowaniu farba 
dyspersyjna, odpowiadająca wy-
maganiom jakościowym SM wg 
DIN 53 778. Remmers Superdeck 
2 WS wyróżnia się wysoką prze-
puszczalnością pary wodnej. Na 
życzenie może być przygotowana 
w wersji antypleśniowej.  
Dzięki zastosowaniu wysokojako-
ściowego spoiwa farba Remmers 
Superdeck 2 WS jest odporna na 
zmywanie i szorowanie wg DIN 
53778. Wysoka zdolność krycia 
zapewnia bardzo korzystny stosu-
nek ceny do wydajności. W więk-
szości przypadków wystarcza tylko 
jednorazowe nakładanie dla uzy-
skania całkowicie kryjącej powłoki. 
Selekcjonowany dwutlenek tytanu 
gwarantuje wysoki stopień bieli. 

Możliwe jest barwienie dyspersyj-
nymi farbami pigmentowymi. 
 
Podłoże 

Podłoża muszą być nośne, wolne 
od zabrudzeń takich jak pył, środki 
do szalunków, pozostałości oleiste 
i tłuste. Rysy, zagłębienia jak rów-
nież uszkodzone fragmenty tynku 
należy naprawić odpowiednimi za-
prawami Remmers względnie  
w przypadku tynków gipsowych 
odpowiednią szpachlówką gipso-
wą. Płyty gipsowe, tynki gipsowe 
jak również płyty gipsowo-
kartonowe należy gruntować pre-
paratem Remmers Tiefgrund W. 

Pozostałości spieczonej warstwy 
należy zeszlifować, usunąć pył  
i zagruntować preparatem Rem-
mers Tiefgrund W. Mur z cegły 
wapienno-piaskowej zagruntować 
preparatem Silikatgrundierung D. 
Płyty drewniane i płyty pilśniowe 
twarde jak również płyty cemento-
wo-włóknowe gruntować prepara-
tem Tiefgrund W. Mocno przylega-
jące tapety, także tapety do malo-
wania (Raufaser) i tłoczone należy 
pokrywać farbą Remmers Super-
deck 2 WS bez gruntowania.  
Tapety słabo przylegające należy 
całkowicie usunąć. Zmyć klej  
i resztki papieru. Stare powłoki  
z farb klejowych i wapiennych do-

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2963 

Superdeck 2 WS 
Farba dyspersyjna odporna na zmywanie  
wg DIN 53778 WM, nie zawierająca rozpuszczalni-
ków organicznych i plastyfikatorów  
Ścieranie na mokro wg DIN EN 13300, klasa 2 
 

Dane techniczne produktu

Dane techniczne w momencie dostawy
Spoiwo: dyspersja akrylowa 
Pigment: dwutlenek tytanu 
Wypełniacz: wypełniacze mineralne 
Gęstość: 1,5 kg/l 
Lepkość: odpowiednia do stosowania 
Rozcieńczalnik: woda 
Kolor: biały 
Wg DIN 53778: odporna na szorowanie 
 
Dane techniczne wg EN 13300 
Ścieranie na mokro: klasa 2 
Kontrastowość: klasa 1 (99,5%) przy wydajności 

8,5 m2/litr  
Stopień połysku: matowy (<10 przy kącie pomiaru 

85°) 
Maksymalne uziarnienie: drobnoziarniste (<100µ) 
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kładnie zmyć i wetrzeć szczotką  
w podłoże preparat Remmers  
Tiefgrund W. Na podłożach mocno 
chłonących celowym jest wcze-
śniejsze nałożenie warstwy gruntu-
jącej z farby Remmers Superdeck 
2 WS rozcieńczonej wodą dodaną 
w ilości 10% obj., przez co uzysku-
je się jednolite wykończenie po-
wierzchni. 
 
Sposób stosowania 

Na nośnych podłożach nie budzą-
cych zastrzeżeń, jak również na 
dobrze przylegających starych po-
włokach z farb dyspersyjnych 
można nakładać farbę Remmers  
Superdeck 2 WS bezpośrednio. 
Nakładanie farby może odbywać 
się wałkiem, pędzlem lub metodą 
natryskową. 
 
Temperatura stosowania: 
Nie stosować przy temperaturze 
poniżej +5°C (temperatura podłoża 
i powietrza). 

Narzędzia, czyszczenie  

Wałek, pędzel, ławkowiec, urzą-
dzenie natryskowe typu Airless. 
Czyścić wodą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania  
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
5 l i 15 l 
 
Zużycie: 
100-150 ml/m2, zależnie od wła-
ściwości podłoża 
 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, przy składowaniu  
w miejscu chłodnym ale zabezpie-
czonym przed mrozem, 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.  
 
Kod produktu 
M-DF01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


