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HE Elastyczna emulsja  
przyczepnościowa  

 
Grunt zwiększający przyczepność i zdolność wiązania na 
podłożach o dużej chłonności. Uszlachetnienie do zapraw i 
jastrychów, w szczególności jastrychów ogrzewanych. 

 
Właściwości 
• gotowa do użytku 
• nie zawiera rozpuszczalników 
• poprawia nośność i zdolność wiązania podłoża 
• poprawia szczelność i elastyczność zapraw i jastrychów 
 
Zastosowanie 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
• jako grunt na podłożach o dużej chłonności przed 

układaniem płytek ceramicznych i płyt jak również 
okładzin z kamienia naturalnego 

• poprawia elastyczność i szczelność zapraw na spoiwie 
cementowym, betonu i jastrychów ogrzewanych  

 
Jakość i niezawodność 
• nie zawiera rozpuszczalników 
• neutralny zapach 
• powstaje błona 
 
Podłoże 
Podłoże musi być suche, nośne, bez pęknięć, czyste i bez 
zanieczyszczeń oraz powłok antyadhezyjnych wszelkiego 
rodzaju (np. powłoki malarskie, plamy oleju itd.).  
 
Obróbka 
Przed użyciem materiał należy dokładnie wymieszać. 
Emulsję szczepną quick-mix należy rozcieńczyć czystą 
wodą w stosunku 1:1 i nanieść za pomocą wałka, szczotki 
lub rozpylacza ogrodowego na całej powierzchni podłoża. 
Przed nałożeniem następnej powłoki pozostawić 
powierzchnię do wyschnięcia i powstania błony (ok. 3 
godz.). Gotową powierzchnię chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem (przeciąg, wysokie temperatury, 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych itd.), np. 
osłonić folią. Przy zastosowaniu jako środek 
uszlachetniający do zapraw i jastrychów połowę ilości wody 
zarobowej należy zastąpić HE. 
 
Zużycie 
Jako grunt zależnie od chłonności podłoża przy 
rozcieńczeniu 1:1 ok. 1 litra na 10 m2. 
 
Forma dostawy 
Wiadro 5 litrów. 
 
Magazynowanie 
Zamknięte opakowania należy przechowywać na palecie 
drewnianej w miejscu suchym i nie narażonym na działanie 
mrozu. 
 
 
 
 
 
 
 

Wskazówki 
Dane techniczne odnoszą się do 20°C/65% wilgotności 
względnej. Chronić przed dziećmi (zwrot S 2). Nie wprowadzać 
do kanalizacji (zwrot S 29). Patrz również informacja na 
opakowaniu. 
 
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. 
 
Dane techniczne 
 
temperatura obróbki: + 5°C do + 30°C 
czas obróbki: ok. 25 – 30 minut 
powstawanie błony: po ok. 3 godzinach 
wydajność (rozcieńczenie 1:1): ok. 50 m2 z 5 litrów 
zużycie (rozcieńczenie 1:1): ok. 0,1 l /m2 
przechowywanie: w miejscu nie narażonym 

na działanie mrozu 
forma dostawy: wiadro 5 litrów 
 

 
 
 
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 


