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Obszary stosowania 

Remmers OS Concre-Fill jest po-
włoką międzywarstwową nakłada-
ną metodami malarskimi i natry-
skowo w celu zamknięcia porów  
i kraterków oraz zaszpachlowania 
ubytków i wyłomów o głębokości 
do 1 mm. Materiał można nakładać 
nie tylko na powierzchnie betono-
we ale także bezpośrednio na 
nośne i czyste powłoki dyspersyj-
ne. 
Dzięki kwarcytowemu wypełnia-
czowi można dopasować względ-
nie wyrównać zróżnicowane wła-
ściwości podłoża. 
OS Concre-Fill w połączeniu 
z Remmers Betonacryl został prze-
badany wg DIN V 18026 jako sys-
tem powłokowy OS 4 (OS-C). 
OS Concre-Fill w połączeniu 
z Remmers Elastoflex-Fassaden-
farbe został przebadany wg DIN V 
18026 jako system powłokowy OS 
5A (OS-DII). 

Właściwo ści produktu 

Remmers OS Concre-Fill wyróżnia 
się szerokim zakresem profilu wła-
ściwości i stosowany jest jako po-
włoka międzywarstwowa pod farby 

Remmers Betonacryl lub Rem-
mers Elastoflex-Fassadenfarbe. 
Materiał jest gotowy do użycia, 
może być nakładany pędzlem  
i mostkuje ustabilizowane rysy 
(<0,3 mm). 
Dzięki dobrej przyczepności na 
starym i nowym betonie elewacyj-
nym oraz naprawionych powierz-

chniach betonowych a także dzięki 
możliwości nakładania na stare, 
nośne powłoki mineralne lub dys-
persyjne produkt Remmers OS 
Concre-Fill może mieć szeroki 
zakres zastosowań. 

 

 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6490 

OS Concre-Fill 
Powłoka międzywarstwowa z wypełniaczem kwarcytowym, 
wzmocniona włóknami, nadająca się nakładania pędzlem lub 
natryskowo. Przeznaczona do wyrównywania porów i zagłę-
bień na powierzchniach betonowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na bazie wodnej  Do zastosowań 

zewnętrznych 
 Temperatura 

stosowania 
 Malowanie 

pędzlem/wałkiem
/szpachlowanie / 
natrysk airless 

 Czas schnięcia 
nakładanie 

kolejnej warstwy 
po 8 godz. 

 Zużycie na każdy 
cykl 

 Przechowywać  
w miejscu 

chłodnym, ale 
zabezpieczonym 
przed mrozem. 
Chronić przed 

wilgocią. 
Opakowanie 

zamykać 

 Okres 
przechowywania 

Dane techniczne  produktu  

Spoiwo: 100 % czysty akrylan 
Zawartość ciał stałych: 75% 
Pigmenty: dwutlenek tytanu 
Wypełniacze: wypełniacze mineralne 
Lepkość: ok. 6000 mPa•s 
Gęstość: ok. 1,5 g/cm³ 
Odczyn pH: 8,5 
Rozcieńczalnik: woda 
Kolory: biały 
 
Dane techniczne powłoki: 
Przepuszczalność pary wodnej  
wg EN ISO 7783-2: sd ≤ 0,6 m 
Przepuszczalność dwutlenku 
węgla wg EN 1062-6 sd ≥ 50 m 
Współczynnik nasiąkliwości 
wg EN 1062-3: w ≤ 0,1 kg/m²•h0,5 
Struktura powierzchni: kwarcytowa 
Stopień połysku wg EN 1062: mat 
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Podło że 

Podłoża muszą być nośne, wolne 
od zabrudzeń, mikroflory (glonów, 
porostów, mchów), rys (z wyjąt-
kiem rys włoskowych) i substancji 
antyadhezyjnych. 
Podłoże musi być także wolne od 
szkodliwych soli. 

Sposób stosowania  

Gruntowanie podłoża: 
Przy stosowaniu na nośnym słabo 
lub normalnie nasiąkliwym betonie 
względnie na starych nośnych 
powłokach dyspersyjnych nie jest 
potrzebne żadne gruntowanie. 

Mineralne powierzchnie, które 
wykazują oznaki zwietrzenia, kre-
dowania i piaszczenia należy zba-
dać pod kątem przydatności pod 
powłokę. 

W przypadku powierzchniowego 
kredowania należy gruntować pre-
paratem Grundierung SV lub alter-
natywnie preparatem Hydro-
Tiefengrund. Zużycie materiału: 
ok. 0,20 l/m². 
Mocno chłonące, nośne podłoża 
betonowe należy zagruntować 
preparatem Remmers Imprägnier-
grund. Zużycie materiału:  
0,10-0,30 l/m², zależnie od chłon-
ności podłoża. 
Nie nośne stare powłoki należy  
w całości usunąć. 

Wymieszać OS Concre-Fill przed 
użyciem. 

Gdy tylko podłoże zostanie prawi-
dłowo przygotowane, można po-
krywać powierzchnię materiałem 
OS Concre-Fill. 

Wskazówki 

Zazwyczaj wystarczy nakładanie 
tylko jednej warstwy. Gdy koniecz-
ne jest nakładanie wielowarstwo-
we, pomiędzy poszczególnymi 
cyklami roboczymi należy prze-
strzegać czasu schnięcia wyno-
szącego co najmniej 8 godzin.  

 

 

 

 

 

Przy aplikacji natryskowej materiał 
OS Concre-Fill może być rozcień-
czony wodą dodawaną w ilości do 
2 %. 
Przy stosowaniu urządzeń do na-
trysku bezpowietrznego (airless) 
należy wyjąć filtr, przed użyciem, 
aby zapobiec zaczopowaniu. 
Należy stosować urządzenia, które 
są przeznaczone przede wszyst-
kim do szpachlówek mineralnych 
(np. Herkules Wiwa Nr. 48057). 
Wielkość dyszy powinna wynosić  
0,035 cala. 
 
Materiału Remmers OS Concre-Fill 
nie należy nakładać przy bezpo-
średnim nasłonecznieniu i w tem-
peraturach poniżej +8°C, zgodnie  
z regułami rzemiosła. Świeżą po-
włokę należy chronić przed desz-
czem. 

Narzędzia, czyszczenie  

Pędzel, pędzel angielski, wałek 
malarski, szpachla, urządzenie 
natryskowe airless. 
Wszystkie narzędzia i rozpryski 
farby należy czyścić na świeżo 
wodą. 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Wiadro z tworzywa sztucznego  
15 l 

Zużycie: 
400 - 900 ml/m² na jedną warstwę 
zależnie od właściwości podłoża. 

Składowanie: 
Co najmniej 12 miesięcy w orygi-
nalnych, zamkniętych opakowa-
niach, w miejscu zabezpieczonym 
przed mrozem. Chronić przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-DF02 

Chem VOC Farb V (2004/42/EG) 

Grupa (A): c 
Stopień 2 (2010) maks. < 40 g/l 
Ten produkt zawiera maks. 30 g/l 
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1119 – CPD – 0818 
 
 

Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard-Remmers-Str. 13 

D – 49624 Löningen  
 

13 
 

GBI F 022 
 

EN 1504-2 
Wyroby do ochrony powierzchniowej - Powłoka 

EN 1504-2: ZA.1d i ZA.1e 
 

Nacinanie: ≤ GT 2 

Przepuszczalność CO2: sD > 50 m 

Przepuszczalność pary wodnej: Klasa I 

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

Kompatybilność cieplna: ≥ 0,8 (0,5) 1) N/mm² 

Zdolność do mostkowania rys: B 2 (-20°C) 

Przyczepność przy odrywaniu: ≥ 0,8 (0,5) 1) N/mm² 

Reakcja na ogień: Klasa E  

Sztuczne starzenie: brak widocznych uszkodzeń  

1) Wartość w nawiasach jest najniższą dopuszczalną wartością pojedynczego odczytu 

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. 


