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Obszary stosowania 

Quarzgrund nadaje się do stoso-
wania na wszystkich mineralnych 
podłożach, które ze względu na 
swoją niską porowatość mają nie-
wielką chłonność. 
Preparat Quarzgrund tworzy war-
stwę sczepną pomiędzy "nieprzy-
jaznym dla tynku" podłożem i na-
kładanym tynkiem. Stosowany jest 
w przypadku gładkich, nie chłoną-
cych podłoży, takich jak np.: 
� beton wytwarzany na budowie, 

układany w szalunkach pokry-
tych folią 

� całkowicie betonowe stropy  
z prefabrykowanych elemen-
tów, np. firm Kaiser, Omnia, 
Komo 

� elementy prefabrykowane, wy-
twarzane w szalunkach stalo-
wych 

 
Wewnątrz i na zewnątrz, w nowym 
i starym budownictwie, także  
w przypadku budowli historycz-
nych i zabytków. 
 
Właściwości produktu 

Quarzgrund jest fabrycznie mie-
szanym preparatem, który po wy-
mieszaniu jest gotowy do stoso-
wania. Quarzgrund jest nakładany 
ręcznie i ma wysoką przyczepność 
na gładkich, nie chłonących pod-
łożach. Quarzgrund zapobiega 
tworzeniu pęcherzy. 

Podłoże 

Podłoże musi być nośne i wolne 
od substancji obniżających przy-
czepność preparatu Quarzgrund 
(np. środki antyadhezyjne do sza-
lunków, luźne cząstki, pył, piasz-
czenie, wykwity, zabrudzenia). 
Podłoże powinno być na po-
wierzchni suche. 
 
Sposób stosowania 

Quarzgrund nanosi się po wymie-
szaniu, bez rozcieńczania, za po-
mocą ławkowca lub wałka futrza-
nego. Podczas stosowania należy  
w razie potrzeby mieszać.  
Czas schnięcia co najmniej 12 
godz., zaleca się wietrzenie. Przed 
wykonaniem następnych prac  
Quarzgrund musi być stwardniały 

w takim stopniu że jest odporny na 
zadrapanie. 
Po stwardnieniu, bez ponownego 
zwilżania, nakłada się zaprawę 
tynkarską. 
 
Wskazówki 

Wymieszać przed zastosowaniem. 
Nie stosować przy temperaturach 
poniżej +5°C. 
Nie składować ani transportować 
w razie mrozu. Podane wskazówki 
czasowe odnoszą się do normal-
nego zakresu temperatur +20°C 
przy ok. 65% względnej wilgotno-
ści powietrza. 
Niższe temperatury wydłużają, 
wyższe temperatury skracają cza-
sy schnięcia. Przy wykonaniu prac 
należy zasadniczo przestrzegać 
norm DIN 18550 i DIN 18350. 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2810 

Quarzgrund 
Warstwa sczepna na podłoża mineralne  
o niskiej chłonności 

Dane techniczne produktu

Gęstość: ok. 1,15 g/ml 
Kolor: biały 
Lepkość: 750 cp 
Odczyn pH: > 8,2 
Odporność na alkalia: do pH 14 
Nadzór jakościowy: nad składem i jakością 
 
Fabrycznie mieszana warstwa sczepna złożona z wodorozcieńczalnej, 
modyfikowanej dyspersji z pigmentami odpornymi na alkalia oraz na-
turalnych mineralnych kruszyw wg DIN 4226 stosowana w celu zwięk-
szenia szorstkości/ sczepności.  
Wytrzymałość na odrywanie na gładkich, nie chłonących podłożach co 
najmniej 0,4 N/mm2. 
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Narzędzia, czyszczenie 

Wałek futrzany lub ławkowiec. 
Narzędzia należy czyścić w stanie 
świeżym wodą. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
Pojemniki z tworzywa sztucznego 
5 l i 15 l 
 
Zużycie: 
ok. 0,25 l/m2  
 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, w miejscu suchym, 
chłodnym, zabezpieczonym przed 
mrozem co najmniej 12 miesięcy.  
 
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. 
 
Kod produktu: M-DF02 

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. 


