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Właściwości produktu 
Piasek kwarcowy wchodzący 
w skład systemu modułowego 
Remmers KSE. Do przygotowy-
wania szlamów, mas do wypełnia-
nia pustek za łuskami, zapraw do 
kitowania i umacniania, w których 
spoiwem jest ester kwasu krze-
mowego (KSE).  
Powierzchnie zwietrzałe wykazują 
często (mikro)rysy o takich wymia-
rach, że nie można ich skutecznie 
zamknąć stosując preparaty do 
wzmacniania kamienia oparte na 
estrach kwasu krzemowego bez 
dodatku wypełniaczy. Z tego po-
wodu przy konserwacji takich po-
wierzchni kamiennych – zwłaszcza 
gdy chodzi o powierzchnie figur  
o wysokiej wartości historycznej  
i artystycznej – do stworzenia siło-
wego powiązania względnie za-
mknięcia eksponowanych po-
wierzchni oryginalnych stosowane 
są szlamy, masy do wypełniania 
pustek za łuskami względnie za-
prawy do kitowania i umacniania. 
Remmers Quarzsand F36 posiada 
następującą krzywą przesiewu: 

Klasa ziarna  udział procentowy 
[mm]                        [%, m/m] 
0355 – 0,25  3 
0,25 – 0,125  81 
0,125 – 0,063  15 
< 0,063    1 
Sposób stosowania 
Sposób stosowania i zużycie za-
leżne są od postawionego zada-
nia. Odpowiednie informacje za-
warte są w instrukcjach technicz-
nych produktów firmy Remmers 
opartych na estrach kwasu krze-
mowego, stosowanych w danym 
wypadku jako spoiwa lub w orien-
tacyjnej recepturze, dobranej do 
postawionego zadania. Ponieważ 
materiały ze spoiwem KSE muszą 
być stosowane zaraz po przygoto-
waniu, zaleca się sporządzanie 
ilości odpowiednich do potrzeb. 

Rodzaj opakowania,  
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worki papierowe 4 kg 
Worki papierowe 25 kg 
 
Składowanie: 
W zamkniętych workach, przy 
składowaniu w suchym miejscu,  
co najmniej 1 rok.  
Bezpieczeństwo, 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. 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0570 

Quarzsand F36 
Piasek kwarcowy 
Wypełniacz do stosowania w systemie modułowym 
Remmers KSE 
 

Dane techniczne produktu

Średnie uziarnienie: ok. 0,16 mm 
Teoretyczna powierzchnia właściwa: ok. 149 cm2/g 
Gęstość (DIN 53193): ok. 2,65 g/cm3 
Zawartość kwarcu: powyżej 99% wagowych 

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. 


