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Karta Techniczna 
 

 
Zimo-Mur W 
Przeciwmrozowy plastyfikator do 
zapraw budowlanych (-80C) 

 
 

 

Zimo-Mur W jest napowietrzająco-uplastyczniającą 
domieszką dedykowaną do produkcji cementowych 
zapraw murarskich oraz tynkarskich, w warunkach 
obniżonych temperatur do -8°C pod warunkiem 
zachowania wymagań pielęgnacyjnych zawartych w PN-
EN 13670. Unikatowa formuła domieszki pozwala na 
produkcję zapraw o podwyższonej plastyczności oraz 
szybszym rozwoju wytrzymałości. 
Zastosowany w zaprawie Zimo-Mur W nie powoduje 
korozji stali. 
Wykorzystanie domieszki Zimo-Mur W pozwala na 
produkcję zapraw o: 

 Bardzo dobrej przyczepności do powierzchni 
 Bardzo dobrej urabialności 
 Podwyższonych właściwościach izolacyjnych 
 Wysokiej stabilności (brak segregacji i wydzielania 

wody) 

 
 PRZEZNACZENIE 
Domieszka może być wykorzystana do produkcji 
murarskich i tynkarskich zapraw cementowych, w tym 
również bazujących na piaskach o wysokiej zawartości 
frakcji drobnych. 

 
SPOSÓB UŻYCIA 

Zalecane dozowanie od 0,25 do 0,80 kg na 50kg 
cementu. Średnie dozowanie wynosi 0,5 kg na 50 kg 

cementu. Dozowanie domieszki zależy od pozostałych 
składników zaprawy i powinno być ustalone w drodze 
prób. Zimo-Mur W może być dodawany bezpośrednio do 
wody zarobowej, zaleca się jednak wprowadzenie go do 
wstępnie przemieszanych z wodą składników zaprawy (z 
ostatnią częścią wody zarobowej). W każdym przypadku 
należy zapewnić odpowiedni czas mieszania – do 
uzyskania jednolitej struktury zaprawy. 

PRZECHOWYWANIE: 

Zimo-Mur W należy przechowywać w oryginalnych 
szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze 5°C 
do + 30°C. Chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i mrozem. Termin przydatności do 
użycia to 24 miesiące od daty produkcji. 

INFORMACJE LOGISTYCZNE: 

kod 
produktu pojemność 

opakowanie 
zbiorcze paleta 

- 1 kg 15 szt. 480 szt. 

- 5 kg 1 szt. 114 szt. 
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DYSTRYBUCJA: 

 
P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek 

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58 
tel.: +48 (25) 685-30-67 

e-mail: farkom@farkom.pl 
www.farkom.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Firma P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek dokłada starań, by wszelkie porady, zalecenia oraz informacje udzielane w broszurach 
były precyzyjne i poprawne. Jednak, ponieważ nie posiadamy kontroli nad warunkami użytkowania naszych produktów, użytkownik 
końcowy powinien przed ich zastosowaniem przeprowadzić próbę, by sprawdzić, czy wybrany produkt nadaje się do przewidzianych 
przez niego zastosowań, i czy jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki jego stosowania. W związku z tym, firma i jej 
przedstawiciele, agenci oraz dystrybutorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności oraz nie udzielają żadnych gwarancji, poza tym, że 
dostarczony przez nas produkt jest zgodny z pisemnymi specyfikacjami. 
Produkty są sprzedawane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami sprzedaży. Przed każdorazowym zastosowaniem produktu 
użytkownik powinien zapoznać się z naszymi najnowszymi wskazówkami instrukcjami BHP. 
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