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Obszary stosowania 

Do uszczelniania w obszarze ście-
ków i oczyszczalni ścieków, do 
szamb, budynków inwentarskich, 
miejsc składowania obornika, dyla-
tacji stykających się z gruntem 
oraz szczelin w budownictwie nad-
ziemnym. Jako produkt uzupełnia-
jący do Remmers Verguss AW 2K 
(nr art. 7641). 

Właściwo ści produktu 

Masa dylatacyjna odporna na wo-
dę, wodę morską, ścieki, fekalia, 
słabe kwasy i zasady. Odporna na 
oleje napędowe i opałowe, krótko-
trwale na benzyny. 

Świadectwo Bada ń: 
� nr 22 000 825710 z dnia 

06.09.2010, dotyczące odpor-
ności na gnojówkę wg wy-
tycznych DIBt „Powłoki we-
wnętrzne w zbiornikach gno-
jówki” (stan 2008) 

� badania Rem08002 z 
20.08.2008 dotyczące prze-
puszczalności metanu. 

Sposób stosowania 

Powierzchnie mające stykać się  
z masą muszą być suche, czyste  
i nośne. Jako środek gruntujący 
poprawiający przyczepność sto-
sować Remmers Primer PUR (art. 

7530) a w strefach stale narażo-
nych na kontakt z wodą (np. oczy-
szczalnie ścieków) stosować war-
stwę sczepną Remmers Haft-
brücke EP 2K (art. 0900) lub w 
przypadku matowo wilgotnych 
ścianek spoiny zastosować mate-
riał Remmers Epoxy MT 100 (art. 
0936) lub Unterwasserprimer (art. 
7450). Przestrzegać podanych 
czasów wietrzenia! 

Otworzyć opakowanie. Wypełnić 
szczelinę wyciskając Remmers PU 
AW. Materiał należy nanosić pod 
wystarczającym ciśnieniem na 
ścianki szczeliny, aby zapewnić 
natychmiastową przyczepność. 
Następnie wygładzić używając 
niewielkiej ilości środka Glättmittel 
(art. 7725).  

 

Dane techniczne produktu  

Dane techniczne w momencie dostawy:  
Gęstość (DIN 52 451-A):  1,15 g/ml 
Stabilność 
(DIN 52 452-ST-420-70):  spełnia wymagania 
Czas tworzenia błony:  ok. 14 godz. 
Temperatura stosowania:  + 5°C do + 40°C 
Szybkość twardnienia:  ok. 0,2 mm/dzień 
 
Dane techniczne w stanie zwulkanizowanym: 
Wartość naprężenia rozciągającego  
100% (DIN 52 455-A1):  1,0 N/mm2 
Wartość naprężenia rozciągającego  
50% (DIN 52 455-A1):  0,6 N/mm2 
Wytrzymałość na rozrywanie 
(DIN 52 455-A1):  1,5 N/mm2 
Wydłużenie przy zerwaniu 
(DIN 52 455-A1):  140% 
Zdolność powracania do stanu  
pierwotnego (DIN 52 458-BR-1-100):  > 75% 
Skurcz objętościowy (DIN 52 451-A):  - 4% 
Dopuszczalne całkowite odkształcenie:  ± 20% 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 7630 

PU AW 
Jednoskładnikowa poliuretanowa masa dylatacyjna 
Klasyfikacja ISO 11600-F-20 HM 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do zastosowań 
wewnętrznych i 
zewnętrznych 

 Pistolet do apli-
kowania mate-
riałów uszczel-

niających 

 Temperatura 
stosowania 

 Przechowywać 
w chłodnym 

miejscu, chronić 
przed wilgocią i 
mrozem, opa-
kowanie zamy-

kać 

 Okres przecho-
wywania 
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Wskazówki 

Pod wpływem działania pewnych 
chemikaliów Remmers PU AW 
może przebarwić się na szaro. 
Funkcjonowanie uszczelnienia nie 
ulega przez to naruszeniu. Osta-
teczne obciążenie może nastąpić 
dopiero po całkowitym zwulkani-
zowaniu masy dylatacyjnej. Przed 
poddaniem docelowemu obciąże-
niu należy zwrócić uwagę na po-
wolne twardnienie (dane technicz-
ne produktu)! 
 
Nie stosować w kontakcie z mate-
riałami bitumicznymi. 
 
Narzędzia, czyszczenie  

Pistolety ręczne i na sprężone po-
wietrze. W stanie świeżym czyścić  
rozcieńczalnikiem V 101, po zwią-
zaniu możliwe tylko mechaniczne 
usunięcie, w razie potrzeby po 
spęcznieniu. 
 
Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Kiełbaski (węże aluminiowe) 600 
ml, 12 szt. w kartonie. 
 
Zużycie: 
100 ml na każdy mb szczeliny  
o przekroju 1 cm2. 
 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, przy składowaniu 
w miejscu chłodnym ale chronio-
nym przed mrozem, maks. 9 mie-
sięcy. 

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. 

 
 
 

 

1119 
Remmers Baustofftechnik GmbH  

Bernhard-Remmers-Str. 13 
D – 49624 Löningen 

14 

GBI F 045 

EN 15651-1: 2012-12 
Kit uszczelniający do elementów elewacji, typ F-EXT-INT 
 
Sezonowanie: metoda A 
Nośnik: zaprawa M2 
Gruntowanie: Primer PUR 

Reakcja na ogień  klasa E 
Emisja substancji chemicznych niebez-
piecznych dla środowiska naturalnego i 
zdrowia 

ocenione 

Wodoszczelność i gazoszczelność   

Stabilność ≤ 3 mm 
Utrata objętości ≤ 10 % 
Naprężenie wywołane wydłużeniem 
przy 23°C > 0,4 MPa 

Reakcja na rozciąganie w warunkach 
wstępnego naprężenia NF 

Przyczepność i rozciągliwość w róż-
nych temperaturach NF 

Przyczepność i rozciągliwość  w wa-
runkach wstępnego naprężenia po za-
nurzeniu w wodzie 

NF 

Trwałość spełnia 

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. 


