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Technický list 
Číslo výrobku 1081 

Entsalzungskompresse, 
Typ I 

 

Suchá směs kompresního materiálu pro odstranění solí  
z jemně porézních minerálních podkladů. 

 
 
Oblasti použití: 

Odstranění solí z minerálních 
podkladů kompresní metodou. 
 
Vlastnosti výrobku: 

Vysoce účinný kompresní materiál 
založený na kombinaci minerálních 
složek a celulózy. Materiálové 
složení a receptura způsobují 
kapalání nasákání na minerálních 
podkladech díky  maximálnímu 
rozměru pórů cca 1 - 5 µm. 
 
Podklad: 

Podklad musí být dostatečně nosný  
a zbavený látek, které by mohly snížit 
přilnavost kompresního materiálu a 
tok vlhkosti k povrchu (např. 
uvolněné částečky, prach, výkvěty, 
nečistoty, separační  prostředky atd.). 
Před nanášením přípravku Remmers 
Entsalzungskompresse podklad 
navlhčete deionizovanou (nebo 
destilovanou) vodou. Množství vody 
závisí na nasákavosti a potřebné 
hloubce odsolení. 
 

Zpracování: 

Smíchejte cca 1 pytel s 10 – 12 litry 
destilované nebo deionizované vody) 
a v plastické konzistenci naneste na 
odsolovanou plochu (tloušťka vrstvy: 
15 - 30 mm). Čerstvě nanesený 
materiál chraňte folií před 
předčasným vyschnutím. Charakter 
kompresní vrstvy – trvale mokrý, nebo 
vysychající – závisí od charakteru 
zasolení. Cca po 3 týdnech působení 
vytvrzený přípravek Remmers 
Entsalzungskompresse opatrně 
odstraňte. V případě potřeby naneste 
nejprve na podklad separační 
nasákavou vrstvu, např. japonský 
papír. Proveďte dvě až tři aplikace, 
nechte působit stejnou dobu. Po 
odsolení může být třeba použít 
k dočištění Arte Mundit Typ I. Další 
pokyny viz. směrnice WTA 3-13-01/D 
„Kompressenentsalzung“ (Kompresní 
odsolování). 
 
Upozornění: 

Při míchání používejte masku proti 
prachu. Před aplikací a po ní nechte 
provést rozbor obsahu solí; můžete 
využít služeb firmy Remmers. 
 
 
 

 

Pracovní nářadí a čištění: 

Míchadlo, zednická lžíce, hladítko. 

Čištění: V čerstvém stavu vodou. 
 
Balení, spotřeba, skladovatelnost: 

Balení: 
papírové pytle po 10 kg 
 
Spotřeba: 
Závisí na podkladu. U naprosto 
rovných ploch při nanášení 15 mm 
vrstvy caa 9-10 kg/m

2
. 

 
Skladovatelnost:   
V uzavřených originálních nádobách 
uložených na dřevěných roštech na 
suchém místě chráněném před 
vlhkostí 12 měsíců. 
 
Bezpečnost, Ekologie, Likvidace: 

Bližší informace o bezpečnosti při 
dopravě, skladování a manipulaci a 
také o likvidaci a ekologii najdete 
v aktuálním bezpečnostním listě. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě 
podkladů našeho výrobního úseku  
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané 
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce 
záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv. 
 
Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné 
údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového 
závodu. 
 
V každém případě platí naše všeobecné obchodní 
podmínky. Vydáním těchto technických listů 
pozbývají všechny předešlé svou platnost. PŠ/08/10 

Údaje o výrobku: 

 
Vzhled:     šedobéžový prášek bez zápachu 
Sypná hmotnost:    cca. 0,27 kg/dm
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Hustota čerstvé malty:                            cca 1,3 kg/dm
3
 

Maximální rozměr pórů   < 5 µm 


