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Használatra kész kvarcalapozó optimális tapadókötéshez sima, nem 
nedvszívó alapokra (pl. csempe csempére). Falra és padlóra, kül- és 
beltérben. 
 
Rendeltetése: 
A PROBAU Kvarcalapozó használható tapadóhídként sima, nem nedvszívó 
aljzatokon (pl. csempén, régi kerámiaburkolaton, simára zsaluzott betonon), 
valamint csempe és kiegyenlítőanyag alatt és rákerülő kombinált szigeteléssel 
kapcsolatban kültéri padlóknál. Alkalmazható nem behajló faaljzatokon 
beltérben, valamint szőnyegek régi, szilárdan tapadó, vízálló 
ragasztómarédákán is.  
 
Anyaga: 
A kvarcalapozó használatra kész és oldószermentes alapozó speciálisan tapadásközvetítő 
kvarcadalékokkal. Kenhető és hengerezhető, könnyen feldolgozható, gyorsan szárad és fogós 
tapadókötésről gondoskodik sima, nem nedvszívó aljzatokon. 
 
Aljzat: 
Az aljzatnak száraznak, hordképesnek, repedés- pormentesnek, tisztának és mindenféle szennyeződéstől 
és elválasztó rétegtől (pl. festékrétegek, olajok, viaszok, polírozószerek stb.) mentesnek kell lennie. Adott 
esetben le kell csiszolni vagy marni / szórni az aljzatot. 
 
Feldolgozás: 
Használatra kész. Csak fel kell keverni és feldolgozni. Ne keverje más termékekkel. Hordja fel egyenletesen 
vékonyan a kvarcalapozót hengerrel, kefével vagy ecsettel a száraz, tiszta és hordképes aljzatra. Ne 
használja tartósan nedves területen. 
 
A munkaeszközöket használat után azonnal tisztítsa meg vízzel. 
 
A feldolgozás és a száradás alatt nem szabad a levegő, az anyag és az aljzat hőmérsékletének +5 °C alá 
csökkenni. 
 
EU-határérték a termék VOC tartalmára a 204/42/EK irányelv szerint: kat. A/h: 30g/l (2010). Ez a termék 
max. 10 g/l VOC-t (illékony szerves vegyületet) tartalmaz. 
 
Száradási idő: 
A környezeti feltételektől, aljzattól, hőmérséklettől és relatív légnedvességtől függően kb. 12 óra. 
 
Felhasználás: 
Kb. 0,2 kg/m² az aljzat fajtájától és minőségétől függően. 
 
Tárolás: 
Hűvös és fagymentes helyen.  
 
Kiszerelés: 
1 kg-os pohár, 7 kg-os vödör. 
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Megjegyzés: 
A műszaki adatok 20 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak. 
 
Tartsa be a csomagoláson található biztonsági utasításokat. 
 
Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden 
alkalmazásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás 
jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek. 

További felvilágosítás: 
Szerviztelefon:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


