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H 4 Łącznik przyczepnościowy 

 
 

Mineralna warstwa szczepna dla mocnego związania 
podłoża na spoiwie cementowym z mineralnymi powłokami 
twardniejącymi normalnie. Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz. 
 

Właściwości 
• mineralna 
• normalnie twardniejąca 
• łatwa w mieszaniu 
• poprawia przyczepność do podłoża 
• legalizuje chłonność podłoża 
• w celach kontroli wizualnej zabarwiona w kolorze 

brunatnym 
 
Zastosowanie 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
• w obszarze podłogi 
• jako warstwa szczepna na podłożach mineralnych 

jak również terazzo dla następujących powłok 
mineralnych jak np. quick-mix Zement-Fein-Estrich 
ZE 04 lub quick-mix Renovier-Estrich RE 50 

• do zastosowania we wszystkich obszarach, gdzie 
jest wymagane mocne związanie podłoża i 
normalnie twardniejącej powłoki 
 

Jakość i niezawodność 
• spoiwo zgodnie z normą PN-EN 197 
• dodatki kwarcytowe zgodnie z normą PN-EN 

13139 
• klasa materiałów budowlanych A 1 - niepalne 
• przy prawidłowym składowaniu w miejscu suchym 

przynajmniej 12 miesięcy niska zawartość 
chromianów zgodnie z TRGS 613 

 
Podłoże 
Podłoże musi być nośne, bez pęknięć, czyste i bez 
zanieczyszczeń oraz powłok antyadhezyjnych 
wszelkiego rodzaju (np. powłoki malarskie, plamy 
oleju itd.). Przed obróbką podłoże należy zmoczyć, 
jednakże unikając powstania kałuż. 
 
Obróbka 
Zawartość worka (25 kg) wymieszać bez grud 
odpowiednim mieszadłem w ok. 5,5 litrów czystej 
wody. Warstwę szczepną nanieść na podłoże na 
całej powierzchni za pomocą twardej miotły. Kolejną 
powłokę z quick-mix ZE 04 należy nanieść na miękką 
jeszcze warstwę szczepną metodą „świeże na 
świeże”. Przy nanoszeniu powłoki RE 50 warstwa 
szczepna musi przeschnąć przez ok. 24 godziny. 
Wymieszaną warstwę szczepna należy wykorzystać 
przez ok. 45 minut. Należy wymieszać tylko tyle 
materiału, ile można wykorzystać w tym czasie. 
Istniejące już w podłożu szczeliny dylatacyjne należy 

wykonać identycznie. Gotową powłokę należy chronić 
przed niekorzystnymi wpływami warunków 
atmosferycznych i zbyt szybkim wysychaniem (przeciąg, 
wysokie temperatury, bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych itd.) poprzez nawilżanie i osłonienie folią. 
Obowiązują ustalenia normy DIN 1045. Nie wykonywać 
robót przy temperaturze powietrza i podłoża poniżej 
+5°C i powyżej +30°C. 
 
Zużycie 
Worek (25 kg) warstwy szczepnej daje ok. 14,5 litrów 
zaprawy mokrej. Zużycie jest zależne od właściwości 
podłoża i grubości warstwy nanoszonej. Wartość 
orientacyjna – ok. 2,5 kg suchej mieszanki / m2. 
 
Magazynowanie 
Zamknięte opakowania należy przechowywać na palecie 
drewnianej w miejscu suchym  
 
Wskazówki 
Nie wolno mieszać żadnych innych dodatków. Nie 
rozcieńczać wodą materiału już stężałego i związanego. 
Produkt ten zawiera cement i reaguje alkalicznie z 
wilgocią/wodą. Dlatego należy chronić skórę i oczy. W 
przypadku kontaktu ze skórą należy dokładnie przemyć 
wodą. W przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie 
zgłosić się do lekarza. Patrz również informacja na 
worku. 
 
Informacje są oparte o obszerne badania i doświadczenia praktyczne. 
Nie odnoszą się do każdego przypadku zastosowania. W związku z 
tym zalecamy przeprowadzenie próby. Zmiany techniczne w ramach 
doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie 
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
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Dane techniczne 
 
wytrzymałość na 
ściskanie: 

> 30 N/mm2 

uziarnienie: 0 – 4 mm 
czas obróbki: ok. 45 minut 
temperatura obróbki: + 5°C do + 30°C 
zużycie wody: ok. 5,5 l na 25 kg 
czas mieszania: ok. 3 minut 
wydajność: ok. 14,5 l na 25 kg 
zużycie:  ok. 2,5 kg / m2 
przechowywanie: w miejscu suchym 
forma dostawy: worek 25 kg 
kolor: brunatny 
Dane techniczne odnoszą się do 20°C/65% 
wilgotności względnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stan: luty 2008 
 
Szersze informacje można uzyskać: 
 
quick-mix sp. z o.o. 
ul. Brzegowa 73 
57-100 Strzelin 
  
tel. 071/ 392 72 20, 15 
fax. 071/ 392 72 23, 24 
e-mail: info@quick-mix.pl 
www.quick-mix.pl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

quick-mix sp. z o.o., ul. Brzegowa, 73, 57-100 Strzelin, tel. 071/ 392 72 10, 392 72 23, www.quick-mix.pl, info@quick-mix.pl 
doradcy techniczni quick-mix:  woj. Lubuskie, Wielkopolskie – tel. 601 927 273; woj. Lubuskie, Wielkopolskie - tel. 609 666 776; woj. Zachodnio-Pomorskie - tel. 601 864 635;
woj. Pomorskie, Warmińsko-mazurskie - tel. 609 446 009; woj. Podlaskie, Mazowieckie - tel. 603 393 918; woj. Podlaskie, Mazowieckie -  tel. 605 208 628, woj. Kujawsko-pomorskie -
tel. 601 880 118, woj. Łódzkie - tel. 693 403 790 woj. Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie - tel. 609 446 088 woj. Śląskie, Małopolskie - tel. 603 769 966; woj. Dolnośląskie -
tel. 601 864 637; woj. tel. Opolskie- 609 757 353 


