
Trasowa zaprawa do spoinowania 
płyt poligonalnych TFP

Nieprzepuszczalna dla wody, elastyczna zaprawa 
trasowa do spoinowania płyt z kamienia naturalnego 
i płyt poligonalnych. Do spoin o szerokości do 50 mm.

Międzynarodowy Koncern Budowlany sievert       Baustoffgruppe



Dane techniczne
Trasowa zaprawa 
do spoinowania płyt 
poligonalnych TFP 

Nieprzepuszczalna dla wody i elastyczna 
zaprawa trasowa do spoinowania płyt 
poligonalnych z kamienia naturalnego. 
Do spoin o szerokości od 10 do 50 mm.

Właściwości:
• hydrofobowa,
• z dodatkiem uszlachetniaczy, 
• łatwa w obróbce,
• o dużej wytrzymałości,
• znacznie zmniejszająca niebezpieczeństwo powstawania 

wykwitów i plam przy wykonywaniu spoiny,
• zapewnia dobrą przyczepność do bocznych krawędzi 

kamienia,
• posiada dużą odporność na sól drogową,
• zapobiega powstawaniu poprzecznych pęknięć, 
  szczególnie w szerokich spoinach.

Zastosowanie:
• do czystego spoinowania płyt z kamienia naturalnego,
• do powierzchni o lekkim i średnim natężeniu ruchem,
• do ozdobnego kształtowania tarasów, placów i dróg,
• szczególnie nadaje się do wykonywania szerokich spoin 

występujących przy układaniu płyt  poligonalnych 
  (np. z bazaltu, porfiru, piaskowca lub granitu). 

Jakość i bezpieczeństwo:
• prefabrykowana sucha zaprawa grupy zapraw M10 
  wg normy PN-EN 998-2,
• cement wg normy PN-EN 197,
• tras wg normy DIN 51043,
• sortowany piasek kwarcowy wg normy PN-EN 13139,
• zawartość chromianu VI zredukowana do poziomu < 2 ppm,
• dodatki z dopuszczeniem nadzoru budowlanego 

polepszające własności technologiczne.

Przygotowanie podłoża:
Spoinę należy przed fugowaniem odpowiednio przygotować 
i oczyścić - w razie potrzeby wydrapać do wymaganej 
głębokości. Minimalna szerokość spoiny 10 mm. Zaprawa 
nadaje się dla spoin przelotowych o szerokości do 35 mm, 
miejscowo do 50 mm. W zależności od chłonności podłoża 
odpowiednio wstępnie zwilżyć układaną powierzchnię. 
Jednakże nie dopuszcza się śladów wody w spoinach przy 
nanoszeniu trasowej zaprawy do spoinowania TFP.

Przygotowanie i sposób użycia:
Zawartość worka (25 kg) dokładnie wymieszać ogólnie 
dostępnym mieszadłem mechanicznym z ok. 3 litrami wody do 
uzyskania jednorodnej i nadającej się do użycia zaprawy. 
W przypadku szczelnych i nie wchłaniających wody płyt 
z kamienia naturalnego (np. porfir, granit) nanieść trasową 
zaprawę do spoinowania raklą gumową z lekkim dociskaniem, 
aby spoiny były w całości i głęboko wypełnione. Pozostałości 
zaprawy na powierzchni kamienia powinny być jak 
najmniejsze, ponieważ utrudni  to czyszczenie powierzchni. 
W przypadku płyt z kamienia naturalnego chłonnego 
o otwartych porach (np. bazaltu, piaskowca) należy przy 
pomocy kielni do spoinowania albo wtryskarki do zaprawy 
wprowadzać do spoin trasową zaprawę do spoinowania aż do 

pełnego, szczelnego i głębokiego wypełnienia spoin. W zale-
żności od zastosowanych płyt należy bezpośrednio przed 
podeschnięciem powierzchni spoiny (po ok. 1-2 godzinach, 
sprawdzając kciukiem) wielokrotnie oczyścić ułożoną 
powierzchnię czystą gąbką. Spoinowane powierzchnie należy 
chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. Podane czasy 
dotyczą stosowania w normalnym zakresie temperatur (20 °C, 
wilgotność względna powietrza 65 %). W zależności od 
warunków atmosferycznych na zaspoinowane powierzchnie 
można wejść po ok. 24 godzinach. Uwzględnić należy 
opóźnienie twardnienia przy pogodzie wilgotnej i chłodnej. 
Czyszczenie myjką wysokociśnieniową można wykonywać po 
3-4 tygodniach. Oprócz czystej wody nie wolno dodawać 
żadnych substancji do TFP trasowej zaprawy do spoinowania 
płyt poligonalnych.

Wydajność:
Worek 25 kg daje ok. 16 l mokrej zaprawy.

Zużycie:
W zależności od układanych formatów, głębokości i szerokości 
spoiny wielkość zużycia może być zróżnicowana.

Przechowywanie:
W suchym i przeznaczonym do tego miejscu.

Postać dostawy:
Worek 25 kg

Wskazówki:
Ten produkt zawiera cement i w reakcji z wilgocią lub wodą daje 
odczyn zasadowy. Dlatego należy chronić skórę i wzrok. W razie 
kontaktu ze skórą dokładnie spłukać wodą. W razie kontaktu z 
oczami niezwłocznie udać się do lekarza. Patrz też nadruk na 
worku.

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. 

czas stosowania:                  ok. 2 godzin

temperatura stosowania:     + 5 °C do max. + 30 °C

wytrzymałość na ściskanie: > 10 N/mm2 (po 7 dniach) 

                                                ok. 15 N/mm2 (po 28 dniach)

uziarnienie:                            0 – 4 mm

wydajność:                            ok. 16 l z 25 kg

przechowywanie:                  w suchym i przeznaczonym 

                                                do tego miejscu

forma dostawy:                     worki 25 kg

kolor:                                     szary

quick-mix Sp. z o.o.

Strzelin 57-100, ul Brzegowa 73
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e-mail: info@quick-mix.pl, www.quick-mix.pl 




