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Zaprawa trasowo-cementowa 
do spoinowania PFN 

Wodoszczelna zaprawa trasowo-cementowa 

do spoinowania  kamienia naturalnego, kostki  brukowej 

i płyt. Do lekkich i średnich obciążeń ruchem pieszym i kołowym.

• wodoszczelna

• ława w obróbce i utrzymaniu 

w czystości dzięki

Easy Clean Technology

• ogranicza ryzyko 

  powstawania  wykwitówodporna na sól drogową

• 

Międzynarodowy Koncern Budowlany sievert       Baustoffgruppe



Dane techniczne
Zaprawa cementowo-
trasowa do spoinowania  
PFN 

Wodoszczelna zaprawa cementowa z trasem Tubag 
do spoinowania kamienia naturalnego, kostki 
brukowej i płyt. Do lekkich i średnich obciążeń ruchem 
pieszym i kołowym.

Właściwości:
• łatwe, czyste i racjonalne stosowanie dzięki technice Easy Clean 

Technology,
• jednoskładnikowa,
• nieprzepuszczalna dla wody,  
• kolor szary,
• dobra przyczepność do bocznych powierzchni kamienia, 
• duża odporność na sól drogową,
• z trasem Tubag - ogranicza ryzyko powstawania wykwitów.

Zastosowanie:
• do wykonywania nowych spoin i napraw spoin kostek brukowych 
  i płyt z kamienia naturalnego oraz elementów betonowych,
• do ozdobnego kształtowania tarasów, placów i dróg,
• do nawierzchni o lekkim i średnim obciążeniu ruchem pieszym 
  i kołowym.

Jakość i bezpieczeństwo:
• z trasem Tubag wg normy DIN 51043,
• cement wg normy PN-EN 197,
• sortowane piaski wg normy PN-EN 13139,
• zawartość chromianu VI zredukowana do poziomu < 2 ppm,
• z zewnętrzną kontrolą jakości.

Podłoża:
W przypadku bruku głębokość spoiny musi być równa co najmniej 
podwójnej szerokości spoiny, lecz nie mniej niż 30 mm dla nawierzchni 
nie obciążonych ruchem kołowym. Dla powierzchni z ruchem kołowym 
głębokość spoiny musi wynosić co najmniej połowę wysokości kostki lecz 
nie mniej niż 40 mm. Minimalna szerokość spoiny 5 mm. Maksymalna 
szerokość spoiny 25 mm.

Przygotowanie podłoża:
Spoinę należy przed fugowaniem odpowiednio przygotować i oczyścić - 
w razie potrzeby wydrapać do wymaganej głębokości. W zależności od 
nasiąkliwości powierzchni należy wielokrotnie dokładnie zwilżyć 
powierzchnię bruku. Jednakże nie dopuszcza się śladów wody 
w spoinach przy nanoszeniu trasowej zaprawy spoinowej PFN.

Przygotowanie i stosowanie:
Zawartość worka (25 kg) dokładnie wymieszać ogólnie dostępnym 
mieszadłam mechanicznym z ok. 5,5 litrami wody do uzyskania 
jednorodnej  i nadającej się do użycia zaprawy. Wprowadzić zaprawę 
PFN do spoin brukowych raklą gumową skośnie do przebiegu spoin pod 
lekkim naciskiem, aby spoiny zostały wypełnione całkowicie, szczelnie 
i głęboko. Pozostałości zaprawy na powierzchni kamienia powinny być 
jak najmniejsze, ponieważ utrudni to czyszczenie powierzchni. W celu 
oceny optymalnego wyglądu zalecamy  ułożenie próbnej powierzchni 
z wybranego bruku. W zależności od nasiąkliwości i ukształtowania 
powierzchni bruku czyszczenie nawierzchni może odbywać się w różny 
sposób:
1. Bezpośrednio po stwardnieniu powierzchni spoiny należy zmyć 
nawierzchnię brukową. Stopień stwardnienia spoiny sprawdzić kciukiem. 
Resztki zaprawy na powierzchni kamienia mogą przy tym być 
wyschnięte. W zależności od zdolności wchłaniania, ukształtowania 
powierzchni i temperatury stosowania czas twardnienia wynosi ok. 1 do 3 
godzin. Zmyć powierzchnię bruku przy użyciu np. węża ogrodowego 
(z dyszą natryskową) i średnio twardej miotły, skośnie do przebiegu 
spoiny. Dopilnować, aby zaprawa nie była wymywana ze spoin. Gdy 
zaprawa ma skłonność do wymywania, to wymagany stopień 
stwardnienia nie został jeszcze osiągnięty. Powtarzać zmywanie do 
czasu pełnego usunięcia smug bez śladów. W razie potrzeby po pełnym 
stwardnieniu usunąć resztki zanieczyszczeń myjką ciśnieniową.

2. Bezpośrednio po stwardnieniu powierzchni spoiny, należy zmyć 
nawierzchnię brukową. Stwardnienie należy sprawdzić kciukiem. 
Resztki zaprawy na powierzchni kamienia mogą przy tym być 
wyschnięte. W zależności od zdolności wchłaniania, ukształtowania 
powierzchni i temperatury stosowania czas sztywnięcia wynosi ok. 30 do 
90 minut. Zmywać powierzchnię bruku raklą gąbczastą skośnie do 
przebiegu spoiny. Dopilnować, aby zaprawa nie była wymywana ze 
spoin. Gdy zaprawa ma skłonność do wymywania, to wymagany stopień 
stwardnienia nie został jeszcze osiągnięty. Systematycznie wymieniać 
wodę do zmywania. Powtarzać zmywanie do czasu pełnego usunięcia 
smug bez śladów. W razie potrzeby po pełnym stwardnieniu usunąć 
resztki zanieczyszczeń myjką ciśnieniową. Czas stosowania wynosi 
około 15 minut. Nie wykonywać prac przy temperaturach powietrza 
poniżej +10 °C. Podane czasy odnoszą się do stosowania w normalnym 
zakresie temperatur (+20 °C, wilgotność względna powietrza 65 %). 
Wyższe temperatury skracają czas stosowania. Niższe temperatury 
przedłużają czas stosowania.

Obróbka wykańczająca:
Zaspoinowane powierzchnie należy chronić przed zbyt szybkim 
wyschnięciem i niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi jak mróz, 
przeciągi, bezpośrednie nasłonecznienie oraz bezpośrednimi ulewnymi 
opadami (w razie potrzeby przykryć folią).

Pełne obciążenie:
Po brukowanej nawierzchni można chodzić po ok. 3 godzinach, a pełne 
obciążenie jest możliwe po ok. 7 dniach. Zaprawa Tubag PFN osiąga 

2wytrzymałość na ściskanie ok. 25 N/mm . Podane czasy odnoszą się do 
stosowania w normalnym zakresie temperatur (+20 °C, wilgotność 
względna powietrza 65 %).

Wydajność:
25 kg zaprawy do spoin brukowych daje ok. 16 l świeżej zaprawy.
1 tona daje ok. 640 l świeżej zaprawy.

Zużycie:
W zależności od formatu bruku, głębokości i szerokości spoin.

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego 
doświadczenia praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na każdy 
wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie 
prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych 
w ramach rozwoju produktu. 

2wytrzymałość na ściskanie:  ok. 25 N/mm

uziarnienie:                             0-1,25 mm

szerokość spoiny:                  5 do 25 mm

czas stosowania:                    ok. 15 minut przy + 20 °C

temperatura stosowania:       od + 10 °C do + 25 °C

zużycie wody:                         ok. 5,5 l wody na 25 kg

wydajność:                              ok. 16 l z 25 kg

zużycie:                                    patrz tabela

przechowywanie:                    w suchym i przeznaczonym 

                                                  do tego miejscu

forma dostawy:                       worek 25 kg

kolor:                                        szary
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quick-mix Sp. z o.o.

Strzelin 57-100, ul Brzegowa 73

tel. 071/ 392 72 20, fax 071/ 392 72 23

e-mail: info@quick-mix.pl, www.quick-mix.pl 




