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Wysokogatunkowa zaprawa ognioodporna do murowania i naprawiania pieców, 
piecyków, kominków, otwartych kominów i kominów od grilla. Do zastosowań 
wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
 
Przeznaczenie:  
Zaprawa ognioodporna nadaje się do wymurowywania palenisk i kominów, 
obmurowywania ognioodpornych kamieni, wbudowywania wkładek ściennych, 
naprawiania drobnych defektów ognioodpornych okładzin, obmurowywania 
i naprawiania pieców, piecyków, kominków, otwartych kominów i kominów do 
grilla. 
 
Materiał:  
Zaprawa ognioodporna jest wysokogatunkowym materiałem budowlanym 
zawierającym zaawansowane spoiwa.  
 
Podłoże:  
Podłoże musi być twarde, równe, nośne, stabilne, czyste oraz wolne od oleju i tłuszczu. Usunąć luźne 
części. Podłoże i kamienie wcześniej należy zwilżyć. 
 
Sposób użycia:  
Zaprawę ognioodporną rozrobić do postaci homogenicznej w 0,4–0,5 l czystej wody na opakowanie 2 kg, 
stale mieszając. Należy pamiętać, aby dolewać wodę do suchego materiału. W razie potrzeby dosypać, aby 
uzyskać żądaną konsystencję. Należy uważać, aby posługiwać się tylko czystymi naczyniami i narzędziami. 
Jeśli materiał używany jest jako masa naprawcza do drobnych ubytków, należy zmniejszyć ilość wody do 
0,3–0,4 l na opakowanie 2 kg. 
 
Nie nakładać przy temperaturze powietrza i podłoża wynoszącej poniżej +5 °C. Świeże obmurze lub świeżo 
naprawione miejsca należy chronić przed zbyt szybką dehydratacją (np. wskutek przeciągu lub 
nasłonecznienia), mrozem i opadami. 
 
Czas nakładania i utwardzania:  
Czas zużycia w temperaturze +20 °C wynosi, zależnie od podłoża, około 30–60 minut. Jeśli obmurowane 
lub naprawione miejsce nie jest zbyt szybko nagrzewane, zdatne jest do użytku już po 12 godzinach, 
a w przeciwnym razie – po 24 godzinach. 
 
Zużycie:  
Zużycie zależy od grubości warstwy lub kształtu kamieni. 
 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Skład: 
Wysokogatunkowe spoiwo, kruszywa mineralne 
 
Forma dostawy: 
Torba 2 kg 
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Uwaga: 
Dane techniczne dotyczą temperatury powietrza 20 °C i wilgotności względnej 65%. Stosować się do 
instrukcji podanych na opakowaniu. 
 
Ten produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. W związku z tym należy chronić skórę 
i oczy. Zanieczyszczone miejsca przemyć dokładnie wodą. W przypadku dostania się do oczu niezwłocznie 
zwrócić się do lekarza. Więcej informacji zawiera nadruk na worku. 
 
Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto 
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
 

Dalszych informacji udziela:  
Serwis:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


