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Obszary stosowania 

Wypełniacz barwnych posadzek 
żywicznych wykonywanych z uży-
ciem barwionego kwarcu, np. de-
koracyjne posadzki żwirowe i ka-
mienny dywan. 
 
Kolory 

jasnoszary,  nr art. 1277  
srebrnoszary,  nr art. 1278  
czarny,  nr art. 1279 
 
 

Barwiony piasek kwarcowy o 
uziarnieniu ok. 2-3 mm, stosowany 
np. jako wypełniacz w dekoracyj-
nych posadzkach żwirowych. 
 
Przykłady zastosowańi 

Żwir dekoracyjny: 
Zaprawa składa się z 1 cz. wag. 
żywicy epoksydowej, np. Remmers 
Epoxy UV 100 i ok. 12,5 cz. wag. 
Ceramix 20/30. Zaprawę rozpro-
wadza się równomiernie na po-
wierzchni warstwą o odpowiedniej 
grubości, ściąga się na odpowied-
nim poziomie i zagęszcza poprzez 
wielokrotne gładzenie. 
 
 
 

Wskazówki 

W miejscach o wysokim obciążeniu 
promieniowaniem UV może dojść do 
przebarwienia. Mieszanki Ceramix 
składają się z ziaren naturalnego 
piasku kwarcowego z powłoką z syn-
tetycznej żywicy. Naturalne piaski 
kwarcowe wykazują różne odcienie 
w zależności od złoża, z którego po-
chodzą. Dlatego, w przypadku do-
staw w różnym czasie może docho-
dzić do różnic w kolorze, których nie 
da się wyeliminować pomimo dopa-
sowywania receptur. Różne partie 
należy przed zastosowaniem wy-
mieszać ze sobą aby uniknąć różnic 
w kolorze na ułożonej posadzce. 
Dokładne dopasowanie koloru do 
wcześniej ułożonych powierzchni 
jest niemożliwe. W przypadku róż-
nego uziarnienia ten sam odcień 
wygląda inaczej. 
 
Otwartoporowa struktura wpływa na 
właściwości użytkowe posadzki.  
Nie nadaje się do obszarów mo-
krych. 
 

Wskazówki dotyczące stosowania i 
pielęgnacji wymienionych produktów 
znajdują się w aktualnych instruk-
cjach technicznych oraz we wska-
zówkach dotyczących systemowych 
rozwiązań firmy Remmers. 
 

Rodzaj opakowania, 
skladowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worek papierowy 25 kg 
 
Zużycie: 
W zależności od zastosowania  
ok. 2 kg/m² na każdy mm grubości 
 
Składowanie: 
Przy składowaniu w suchym miej-
scu czas składowania jest nieo-
graniczony. 
 
 
 
 
 
 
 

Postać: ciało stałe 
Kolor:  barwne        
Gęstość: 2,65 g/cm

3
 (gęstość ziaren) 

Uziarnienie: ok. 2 3 mm 
 

Dane techniczne produktu 

 
 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 1277 

Ceramix 20/30 
 
Mieszanka dekoracyjnego żwiru 
 

 

        

Chronić  
przed wilgocią! 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


