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Obszary stosowania 

Elastyczna warstwa pływająca  
w systemach Remmers OS 11a/b, 
przeznaczona na powierzchnie 
betonowe zagrożone powstaniem 
rys, obciążone mechanicznie  
i chemicznie, np. powierzchnie 
parkingów zadaszonych lub wy-
stawionych na działanie czynników 
atmosferycznych. 

Właściwo ści produktu 

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskład-
nikowa, pigmentowana, bardzo 
elastyczna międzywarstwa na 
bazie poliuretanowej. 

Podło że 

Jako podłoże nadają się wszystkie 
powierzchnie zagruntowane żywi-
cą Remmers Epoxy Primer OS 11 
zgodnie z Instrukcją Techniczną. 
Warstwa mostkująca rysy powinna 
być ułożona najpóźniej 24 godziny 
po gruntowaniu. 

Wskazówki wykonawcze 

Obydwa składniki dostarczane są 
w specjalnych pojemnikach, zapa-
kowane w odpowiednich propor-
cjach. Wymieszanie składników 
powinno odbywać się według in-
strukcji DBV "Stosowanie żywic 

reaktywnych w budownictwie be-
tonowym - część 3.2, Nakładanie 
żywic reaktywnych na betonie". 
Składnik z utwardzaczem (B) nale-
ży wlać w całości do pojemnika  
z żywicą (A). Obydwa składniki 
należy wymieszać za pomocą 
wolnoobrotowej mieszarki (300-
400 obr./min.) aż całkowicie znikną 
smugi (min. 3 minuty). Mieszankę 
przelać do czystego pojemnika,  
w razie potrzeby dodać piasek 
kwarcowy i jeszcze raz zamieszać. 
Mieszanka jest wtedy gotowa do 
stosowania i można ją układać  
w odpowiedni sposób. Wadliwe 
wymieszanie prowadzi do powsta-
nia miękkich nie całkowicie prze-
reagowanych miejsc w powłoce. 
 
 
 

System OS 11a: 
Remmers PUR Color OS 11 ZS 
aplikowany jest jako warstwa pły-
wająca (1. HwO) bez wypełniacza. 
Do układania używa się szpachli 
ząbkowanej, pacy stalowej, rakli 
posadzkowej lub ząbkowanej roz-
ciągaczki gumowej. W razie po-
trzeby jeszcze płynną powłokę 
można odpowietrzyć wałkiem kol-
czastym. 

System OS 11b: 
Remmers PUR Color OS 11 ZS 
miesza się z piaskiem kwarcowym 
(uziarnienie 0,1-0,4 mm) przy pro-
porcji mieszania do 1:0,3 części 
wagowych. Do układania używa 
się szpachli ząbkowanej, pacy 
stalowej, rakli posadzkowej lub 
ząbkowanej rozciągaczki gumowej 
(np. zęby 9 mm).  

Dane techniczne produktu  

Kolor: szary  
Zawartość ciał stałych: 99 %  
Gęstość (20 °C): 1,33 g/cm³  
Lepkość (20 °C): ok. 6000 mPa•s  
Wytrzymałość na odrywanie:     ≥ 2 N/mm² 
Twardość Shore A (po 7 dniach):   74 
Wydłużenie przy zerwaniu: ca. 800 % 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6074 

PUR Color OS 11 ZS 
Mostkująca rysy warstwa pływająca stanowiąca 
składnik systemu powłokowego wg OS 11a/b  
na obszary zadaszone i wystawione na działanie 
czynników atmosferycznych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcje 
mieszania 

dwóch skład-
ników 

 Temperatura 
stosowania 

 Czas miesza-
nia 

 Aplikacja na 
stojąco 

 Czas przydat-
ności do 
użycia po 

wymieszaniu 

 Okres składo-
wania 

 Przechowywać w 
miejscu chronio-

nym przed 
mrozem 
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Świeża warstwa ścieralna jest 
obsypywana w nadmiarze pia-
skiem kwarcowym o uziarnieniu 
0,3-0,8 mm. 

Proporcje mieszania 

1 : 2 wg części wagowych 

Wskazówki dotycz ące  
stosowania 

Podczas pracy należy stosować 
odpowiednie osobiste wyposaże-
nie ochronne (patrz także punkt 
osobiste wyposażenie ochronne). 
 
Temperatura otaczającego powie-
trza i podłoża nie może być niższa 
niż 10 °C. W wy ższych temperatu-
rach twardnienie ulega przyspie-
szeniu, w niższych wydłuża się. 
Tworzenie kondensatu na po-
wierzchniach pokrywanych powło-
ką, co następuje często wtedy, gdy 
temperatura podłoża jest niższa od 
punktu rosy, decydująco obniża 
przyczepność. Dlatego temperatu-
ra punktu rosy powinna być o co 
najmniej 3 °C niższa od temperatu-
ry podłoża pokrywanego powłoką. 
 
Możliwo ść chodzenia: 
Po 12-24 godzinach, przy 20°C 
 
Temperatury stosowania: 
Podłoże: min. 10°C, maks. 30°C 
Materiał: min. 10°C, maks. 30°C 
Powietrze: min. 10°C, maks. 30°C 

Wilgotno ść względna powietrza: 
min. 30% - maks. 80 % wag. 

Czasy odczekania pomi ędzy 
kolejnymi krokami roboczymi 
(powłoka i zamkni ęcie): 
20 °C:  min. 12 godzin, 
             maks. 36 godzin  

Czas zastosowania wymieszanej 
zawarto ści pojemnika: 
30 kg (20 °C):   30 minut 
 
Wyższe temperatury oraz większe 
ilości skracają czasy przydatności 
do użycia, niższe temperatury 
wydłużają je. 

Narzędzia, czyszczenie  

Szpachla ząbkowana, paca stalo-
wa, rakla posadzkowa, rozcią-
gaczka gumowa, wałek kolczasty, 
mieszarka względnie mieszarka 
przeciwbieżna. Narzędzia i ewen-

tualne zabrudzenia należy na-
tychmiast na świeżo usuwać roz-
puszczalnikiem V 101. 
 
Podczas czyszczenia należy sto-
sować zabiegi ochronne (patrz 
także osobiste wyposażenie 
ochronne). 

Osobiste wyposa żenie ochronne 

Odpowiednie rękawice nitrylowe 
(np. Tricotril firmy KCL, okulary 
ochronne, osłona chroniąca przed 
rozpryskami, koszula z długimi 
rękawami lub zarękawki. 
 
Przy natryskiwaniu materiałów 
nadających się natrysku konieczne 
jest dodatkowe wyposażenie 
ochronne (filtr oddechowy). Patrz 
karta charakterystyki. 
 

Wskazówki 

Na połączonych powierzchniach 
należy stosować materiał z jednej 
partii produkcyjnej, ponieważ  
w przeciwnym wypadku może 
dojść do różnic w odcieniu, poły-
sku i fakturze powierzchni. 
 
Podczas pierwszych 24 godzin po 
aplikacji powłokę Remmers PUR 
Color OS 11 należy chronić przed 
bezpośrednim kontaktem z wodą, 
ponieważ w przeciwnym wypadku 
mogą powstawać pęcherze. 
 
Nie nadaje się do pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi. 
 
W razie gdy na powłokę spadnie 
deszcz lub powstanie na niej kon-
densat, przed ułożeniem kolejnej 
warstwy powierzchnię należy do-
kładnie wysuszyć i zagruntować 
materiałem PUR Haftvermittler OS 
11, aby zapewnić wystarczającą 
przyczepność między warstwami. 
 
Z powodu specjalnych właściwości 
materiału, wymagania OS 11a 
spełnione są także przy mniejszej 
grubości powłoki niż podane w 
wytycznych wykonawczych wyda-
nych przez DAfStb. 
 
Do wyliczenia nakładów materia-
łowych należy uwzględnić odpo-
wiednie dodatkowe zużycie aby 
osiągnąć minimalne grubości. Na-

leży także uwzględnić niezbędne 
dodatki ze względu na szorstkość 
podłoża. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki blaszane 30 kg, kolor 
szary 

Zużycie: 
Na powierzchnie OS 11a i OS 
11b patrz świadectwo bada ń 
 
Składowanie:  
W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, nie zmieszane i nie 
narażone na działanie mrozu (10 – 
25 °C) – składowanie 6 miesi ęcy. 
Unikać bezpośredniego promie-
niowania słonecznego. 

Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie  

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa w transporcie, pod-
czas składowania i stosowania 
oraz usuwania i ochrony środowi-
ska zawarte są w aktualnej karcie 
charakterystyki.  

Kod GIS: PU 40 

Zawarto ść VOC: 
Wartość graniczna Unii Europej-
skiej dla tego produktu (kat. A/j)  
maks. 500 g/l (2010) 

Ten produkt zawiera < 500 g/l 
VOC 
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Wyroby do ochrony powierzchniowej – powłoka 

 

Odporność na ścieranie  ubytek masy < 3000 mg 

Przepuszczalność CO2: sD > 50 m 

Przepuszczalność pary wodnej: klasa III 

Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody: w < 0,1 kg/(m2 x h0,5) 

Kompatybilność cieplna: ≥ 1,5 (1,0) 1) N/mm² 

Odporność na silną agresję chemiczną Zmniejszenie twardości < 50 % 

Zdolność do mostkowania rys B 3.2 (-20°C) 

Odporność na uderzenie Klasa I 

Przyczepność przy odrywaniu: ≥ 1,5 (1,0) 1) N/mm² 

Reakcja na ogień: Klasa Efl 

Odporność na poślizg: klasa III 

1) Wartość w nawiasach to najniższy dopuszczalny pojedynczy odczyt 
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Podkłady z żywic syntetycznych przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych 

Reakcja na ogień: Efl
 

Wydzielanie substancji korozyjnych: SR 

Odporność na ścieranie: ≤ AR1 

Przyczepność: ≥ B1,5 

Odporność na uderzenia: ≥ IR4 

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. 


