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Obszary stosowania 

Jako chemicznie i mechanicznie 
wytrzymała ochrona nowych lub do 
naprawy lekko uszkodzonych po-
wierzchni betonowych, jak na przy-
kład posadzki rusztowe czy stoły 
paszowe. 
Crete TF jest bardzo odporna na 
organiczne i nieorganiczne kwasy, 
alkalia, paliowa, oleje hydraulicz-
ne, rozpuszczalniki aromatyczne 
i alifatyczne. 
Może być stosowana jako powłoka 
gruntująca i zamknięcie w syste-
mach poliuretanowo-betonowych 
Remmers na powierzchniach silnie 
obciążanych mechanicznie, ter-
micznie i chemicznie. 
Skład 

Remmers Crete TF to system ży-
wicy poliuretanowej z wypełnia-
czem odpornym na ścieranie. 
Wygląd 

Remmers Crete TF ma gładką, 
matową powierzchnię. Dostępna 
jest w wielu kolorach. Nie jest sta-
bilna kolorystycznie.  
Podłoża 

Remmers Crete TF wykazuje do-
brą przyczepność do odpowiednio 
przygotowanego betonu i jastry-
chów cementowych. Silnie uszko-

dzone posadzki rusztowe (widocz-
ne kruszywa) należy wymienić lub 
naprawić odpowiednimi materia-
łami do naprawy betonu.  
Podłoże musi być nośne, stabilne, 
zwarte, pozbawione luźnych ele-
mentów, pyłu, olejów, smarów, 
ścieru gumowego i innych sub-
stancji zmniejszających przyczep-
ność Odporność powierzchni na 
podrywanie powinna wynosić 
średnio 1,5 N/mm², a wytrzyma-
łość na ściskanie co najmniej 25 
N/mm²:  
Podłoża mogą być matowo wilgot-
ne, nie mogą jednak wykazywać 
warstwy cieczy: 
beton maks.6 %wag. 
jastrych cementowy maks. 6% 
wag. 
 Jako podłoża dozwolone są tylko 
posadzki rusztowe, jastrychy beto-
nowe i cementowe. W sprawie in-
nych podłoży należy się skonsul-

tować z Technikami firmy Rem-
mers. 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy przygotować od-
powiednią metodą, na przykład 
poprzez strumieniowanie kulkami, 
lub z użyciem tarczy diamentowej 
w taki sposób, aby spełniał podane 
wymagania. 
Przewidziane do malowania po-
sadzki rusztowe lub stoły paszowe 
oczyszcza się całkowicie z pozo-
stałości olejów szalunkowych lub 
zanieczyszczeń za pomocą wyso-
kociśnieniowej szczotki rotacyjnej.  
Zaraz potem jeszcze wilgotne po-
wierzchnie poddaje się zabiegowi 
z użyciem kwaśnego środka 
czyszczącego (Rmmers AC Klin-
kerreiniger) i całkowicie spłukuje 
wodą. Trwale przywierające zanie-
czyszczenia usuwa się mecha-
niczni za pomocą tarczy diamen-
towej. Po przygotowaniu podłoża 

Czas przetrzymywania wymieszanego 
zaczynu w pojemniku:   15 minut 
Czas tworzenia błony:   20 minut 
Następna warstwa po:   16 godzinach [przy 20°C] 
Można chodzić po:   24 godzinach [przy 20°C]  
Pełna wytrzymałość po:   3 dniach [przy 20°C] 
Przyczepność:    > 1,5 N/mm² (zerwanie w be-
tonie) 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6537 

Crete TF 
Powłoka zamykająca do stosowania w obiektach 
rolniczych. 
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posadzki rusztowe czy stoły pa-
szowe muszą być czyste i chłonne. 
Pozostałe podłoża, na przykład be-
ton czy jastrychy cementowe, na-
leży mechanicznie - na przykład za 
pomocą tarczy diamentowej - 
oczyścić z ewentualnych warstw 
zanieczyszczeń lub substancji o 
działaniu antyadhezyjnym 
Warunki stosowania 

Remmers Crete TF może być na-
kładana i wiązać w temperaturze 
+5 i +30°C. Wilgotność podłoża 
maksymalnie 6% wagowych (ma-
towo wilgotne podłoża bez kałuż!). 
Temperatura podłoża: 
min. +10°C, maks. +20°C 
Temperatura otoczenia: 
 min. +10°C, maks. +25°C 
Wilgotność względna powietrza: 
maks. 85% 
Wyższe temperatury skracają, niż-
sze wydłużają czasy możliwej ob-
róbki i wysychania. 
Punkt rosy: 
Podczas aplikacji i twardnienia 
temperatura podłoża musi być o co 
najmniej 3°C wyższa od tempera-
tury punktu rosy. Chronić przed 
kondensatem!.   
Mieszanie 

Remmers Crete TF to produkt trój-
składnikowy. Całą zawartość opa-
kowania utwardzacza dodaje się 
do całości żywicy i miesza przez 1 
minutę za pomocą mieszadła wol-
noobrotowego. Zawartość opako-
wania z kruszywem dodaje się 
powoli w całości i miesza przez 
następne 2 minuty, aż do uzyska-
nia mieszanki pozbawionej zbry-
leń. 
Nakładanie 

Podczas aplikacji należy pamiętać 
o odpowiednim wyposażeniu 
ochronnym (patrz także „Indywidu-
alne środki ochrony”.  
Powłokę nakłada się za pomocą 
odpowiednich narzędzi, na przy-
kład nylonowego wałka malarskie-
go. W przypadku stosowania na 
posadzkach rusztowych materiał 
należy wwałkować w podłoże za-
równo na całej górnej powierzchni 
jak na pionowych płaszczyznach  
pomiędzy rusztami, bez pozosta-
wiania niepokrytych porów.    Ma-

teriał należy zużyć w ciągu 15 mi-
nut!  
Zastosowanie Crete TF jako za-
prawy wyrównawczej do stołów 
paszowych wyjaśniamy w oddziel-
nej dokumentacji. 
Czas schnięcia 

Chodzenie po powierzchni możli-
we jest po upływie 24 godz. przy 
temp. 10°C lub 16 godz., gdy tem-
peratura wynosi 20°C. 
 Pełne stwardnienie powłoka osią-
ga po 5 dniach. Wyższe tempera-
tury skracają, niższe wydłużają 
czas przydatności wymieszanej 
masy do użycia. 
Zużycie 

Około 0,4 kg/m² na warstwę. 
W przypadku stosowania jako po-
włoka gruntująca: około 0,4 kg/m². 
Jako zamknięcie - co najmniej 0,6 
kg/m² i nie więcej niż 0,8 kg/m² 
w dwóch warstwach. Zużycie jest 
uzależnione od chropowatości  
podłoża.  
Przy zastosowaniu jako zamknię-
cie na posadzce rusztowej maks. 
0,4 kg/m² w jednej warstwie. W ra-
zie nakładania 2 warstw zaleca się 
0,3 kg/m² na każdą.    
Kolory 

Powłoka Crete TF dostępna jest 
wyłącznie w kolorze szarym. 
Wskazówki 

Wszystkie podane wartości i wiel-
kości zużycia oznaczone zostały w 
warunkach laboratoryjnych (20°C). 
Podczas stosowania na placu bu-
dowy mogą wystąpić nieznaczne 
odchylenia.  
Crete TF generalnie nie jest stabil-
na kolorystycznie, powłoka ma 
charakter funkcjonalny. Nawet 
w przypadku aplikacji poprawnej 
z rzemieślniczego punktu widzenia 
należy się liczyć z różnicami kolo-
ru, powstawaniem pasów i nie-
znaczną tendencją do tworzenia 
kałuż.  
Przy jednoczesnym wystąpieniu co 
najmniej dwóch rodzajów obciążeń 
(chemiczne, mechaniczne, ter-
miczne) należy się liczyć z ograni-
czoną wytrzymałością.  
 

Przykład zastosowania 

 
Etap 1: 
Czyszczenie i przygotowanie 
Podłoże musi być suche i oczy-
szczone z warstw obniżających 
przyczepność. 

 
Etap 2: 
Mieszanie trzech składników 
Najpierw łączy się komponenty A 
i B i miesza przez co najmniej 2 
minuty, następnie dodaje się 
składnik proszkowy C i wszystko 
razem ponownie miesza przez 2 
minuty. 

 
Etap 3: 
Zaraz po wymieszaniu rozpoczy-
na się aplikacja. Najpierw mate-
riałem Crete TF należy pomalo-
wać szczeliny. 

 
Etap 4: 
Po wykonaniu na części powierz-
chni powłoki zamykającej w 
szczelinach, za pomocą wałka 
nylonowego zamyka się świeże 
na świeże płaszczyznę. Wska-
zówka: w przypadku używanych 
posadzek rusztowych zaleca się 
nałożenie drugiej warstwy zam-
knięcia.  
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Czyszczenie, pielęgnacja 

Zaleca się regularne czyszczenie 
nałożonego systemu, aby odkryć 
ewentualne uszkodzenia lub ubyt-
ki. Stwierdzone ubytki należy bez-
zwłocznie uzupełnić, aby zapobiec 
podsiąkaniu kwasów. Podczas 
czyszczenia należy pamiętać o 
stosowaniu odpowiednich środków 
ochronnych. 
Indywidualne środki ochrony 

Odpowiednie rękawice z kauczuku 
nitrylowego (np. Tricotil firmy KCL), 
okulary ochronne, fartuch, koszula 
z długimi rękawami lub zarękawki. 
Odporność chemiczna 

Remmers Crete TF jest ekstremal-
nie odporny na kwasy organiczne 
i nieorganiczne, alkalia, paliwa, 
oleje hydrauliczne, rozpuszczalniki 
alifatyczne i aromatyczne.  
Przechowywanie, mieszanie 
i nakładanie 

Warunki, w jakich materiał jest 
przechowywany, mieszany i na-
kładany mogą mieć wpływ na koń-
cowy rezultat aplikacji. 
Niezmieszane komponenty można 
przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu, w miejscu zabezpie-
czonym przed mrozem, przez 6 
miesięcy.   
Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska, 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 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Remmers Baustofftechnik GmbH 
Bernhard-Remmers-Str. 13 

D – 49624 Löningen 

07 

GBIII 045-2 

EN 13813:2002 

6537 
Jastrych/powłoka z żywicy syntetycznej, 

do stosowania w pomieszczeniach 
 

Reakcja na ogień  Efl 
Uwalnianie substancji korozjotwórczych SR 
Odporność na zużycie ≤ AR1 
Wytrzymałość na odrywanie ≥ B 1,5 
Odporność udarowa ≥ IR4 

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. 
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