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ACTIVE 
KWARC 

 

Charakterystyka produktu 
 
 
 
 
 
Zastosowanie produktu 

 

 

 

Wysokiej jakości preparat gruntujący pigmentowany z dodatkiem piasku kwarcowego  do 
wykonania  warstwy kontaktowej na niechłonnych, gładkich powierzchniach w celu 
zwiększenia przyczepności do podłoża.  

  Przeznaczony do finalnego przygotowania powierzchni ścian i sufitów przed nałożeniem 
farb, tynków mineralnych, elewacyjnych oraz mozaikowych. Ogranicza i wyrównuje 
chłonność podłoża, ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich oraz poprawia przyczepność. 
Stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynku. Idealny do powierzchni nienasiąkliwych takich 
jak: kamień, szkło, płytki ceramiczne, beton polerowany, płyty OSB, cementowe płyty, 
laminaty oraz powierzchnie drewniane. Polecany również  do  ciężko usuwalnych powłok 
emaliowych. 

 

Właściwości produktu - znakomita przyczepność do różnych materiałów 

- zawiera drobny piasek kwarcowy 

 - tworzy bardzo odporną powierzchnię kontaktową  
- stosowany bezpośrednio pod farby  
- bezzapachowy 

- wodorozcieńczalny 

- przyjazny dla środowiska 

 

 DANE TECHNICZNE  
Kolor                                                 Biały, możliwość tonowania do szerokiej skali odcieni kolorystycznych.  

Skład Specjalne dyspersje polimerowe, wypełniacze mineralne, dodatki, woda. 

Dane techniczne Wartość  

Sucha masa min. 60 %  

Ciężar właściwy Cca 1 500 kg/m3  

Przyczepność do podłoża min. 0,50 MPa STN 73 2577 

 
APLIKACJA 
Warunki aplikacji Podczas aplikacji i fazy schnięcia nie zaleca się pracy 

przy temperaturach podłoża i powietrza niższych niż +50C 
i wyższych niż + 300C. 

Czas schnięcia/warstwa 12 godz. (20 0C, 65% względna wilgotność powietrza).  
Niższa temperatura i wyższa względna wilgotność 
wydłużają czas schnięcia.  

Podłoże - wymagania Niechłonne podłoża muszą być mocne - pozbawione 
wszystkich nieczystości i tłuszczów. 
Powierzchnie chłonne muszą być suche, nośne, 



wystarczająco dojrzałe, pozbawione wszelkich 
nieczystości, tłuszczu, wykwitów, cząstek kurzu, starych 
niespójnych powłok. 
Na bardziej chłonne i zapylone podkłady powinno się 
przed aplikacją ACTIVE KWARC nanieść bezbarwny grunt 
głęboko penetrujący ACTIVE NANO. 

Przygotowanie substancji Zawartość dokładnie wymieszać mieszadłem na wolnych 
obrotach. W razie potrzeby  rozcieńczyć wodą do 5 % ( 
max. 1,25 litra na 25 kg wiadro, 0,35 litra na 7 kg wiadro i 
0,07 litra na 1,5 kg opakowanie). 

 
Aplikacja substancji Aplikuje się wałkiem albo pędzlem w jednej warstwie.  

 
Oczyszczanie narzędzi Narzędzia pracy umyć od razu po użyciu wodą. 

PAKOWANIE, ZUŻYCIE, PRZECHOWYWANIE 
Opakowanie   Opakowania plastikowe  1,5 kg i  7 kg  

Wydajność  0,15 – 0,2 kg/m2  (1 warstwa). 
Zużycie może się zmieniać w zależności od  struktury i charakteru podłoża. 

Przechowywanie Przechowywać w temperaturze +5 0C do +25 0C.  

Chronić przed mrozem,  promieniami słonecznymi i promieniowaniem cieplnym. 

 Produkt zachowuje swoje właściwości użyteczności w nieotwartym opakowaniu 
podczas 24  miesięcy od daty produkcji. 

 

BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA, 
LIKWIDACJA 
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i     przeładunku oraz  likwidacji i ekologii 
znajdą Państwo w aktualnej Karcie Danych Bezpieczeństwa Produktu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne i wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach 
laboratoryjnych oraz praktycznym doświadczeniu i są wskazane zgodnie z naszą wiedzą. Nie jesteśmy jednak w stanie monitorować 

warunków, w których produkt jest stosowany oraz przechowywany jak również innych czynników mających wpływ na efekt 
końcowy wykorzystania oraz jego użycie. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody 
spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Jakość produktu potwierdzają 
powyższe normy.  
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści powyższych informacji bez uprzedniego informowania o tym fakcie.  
Niniejsza karta informacji technicznej uzupełnia i zastępuje wszystkie wcześniejsze wydania. Zmiany wprowadzone  15.01.2019r. 
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