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Obszary stosowania 

Remmers Sporenbinder nakłada 
się na powierzchnię porażonego 
tynku przed jego usunięciem. 
Preparat można nanosić także  
w trakcie usuwania tynku, aby 
zmniejszyć pylenie. 
 
Właściwości produktu 

Sporenbinder jest ważnym skład-
nikiem systemu renowacji antyple-
śniowej. Został opracowany w celu 
wiązania zarodników grzybów ple-
śniowych.  
Grzyby pleśniowe i ich zarodniki 
zostają związane w wyniku reakcji 
preparatu na powierzchni materia-
łu budowlanego. Dzięki temu pod-
czas usuwania porażonego mate-
riału budowlanego dochodzi do 
wyraźnej redukcji ilości zarodników 
w powietrzu, przez to zapewnia się 
bezpieczną pracę. Sporenbinder 
rozcieńcza się przed użyciem wo-
dą, w stosunku 1 : 2. 
 
Podłoże 

Tynk przewidziany do usunięcia 
pokrywa się przed zdjęciem prepa-
ratem Sporenbinder w celu letali-
zacji zarodników grzybów i ich 
związania na powierzchni. 
 
 
 
 
 

Powierzchnie stykające się  
z obszarami poddawanymi re-
nowacji: 
Chłonne podłoża mineralne (np. 
tynki z grup PII - PIII i chłonne pły-
ty gipsowo-kartonowe itp.) przed 
pokryciem farbą Schimmel-
Sanierfarbe należy zagruntować 
preparatem Sporenbinder. 
 
Sposób stosowania 

Sporenbinder przed zastosowa-
niem należy rozcieńczyć wodą  
w stosunku 1 : 2 i wymieszać do 
uzyskania jednorodnej konsysten-
cji. Materiał można następnie apli-
kować za pomocą odpowiedniego 
sprzętu na podłoże.  
Zużycie jest uzależnione od podło-
ża. Na jeden etap roboczy zużywa 
się około 0,3 l/m2.  
 
Temperatura stosowania: 
Nie stosować w temperaturach 
poniżej + 8°C (temp. podłoża i po-
wietrza). 
 
Sporenbinder jest silnie alkaliczny, 
powierzchnie nie przewidziane do 
pokrycia (ceramikę, drewno, szkło 

itd.) należy odpowiednio zabezpie-
czyć.  
Rozpryski na powierzchniach przy-
legających należy natychmiast, na 
świeżo, zmyć wodą. 
 
Narzędzia, czyszczenie  

Pędzel, ławkowiec, niskociśnie-
niowe urządzenia natryskowe. 
Czyszczenie w stanie świeżym, 
wodą. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Kanistry z tworzywa sztucznego 5 l 
 
Zużycie: 
Ok. 0,3 l/m2 koncentratu rozcień-
czonego wodą (w zależności od 
cech podłoża). 
 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, przy składowaniu  
w miejscu chłodnym ale chronio-
nym przed mrozem, co najmniej  
12 miesięcy. 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2990 

Sporenbinder 
Wysokiej jakości, specjalny preparat gruntujący do 
wiązania zarodników grzybów pleśniowych,  
nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów 

Dane techniczne produktu

Gęstość: 1,10 g/cm3 
Lepkość: DIN 4: 12 sek. 
Odczyn pH: 11,5 
Medium rozcieńczające: woda 
Kolor: mlecznobiały 
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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. 


