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FTD  Flexo-Dyspersja trasowa 
 
Koncentrat dyspersyjny na bazie tworzywa sztucznego 
stosowany jako dodatek do zapraw trasowych kamienia 
naturalnego spojenia metodą cienko - średnio i 
grubowarstwową. Stosowany do tworzenia systemów 
zapraw elastycznych. 
 

 
Właściwości 
• wysokoskoncentrowany preparat dyspersyjny na 

bazie tworzywa sztucznego 
• zwiększa łączliwość podłoża z zaprawą (adhezja) 
• zwiększa elastyczność wzbogaconej zaprawy 
• zachowuje właściwości adhezyjne zaprawy  
• na bazie wody 
• gotowy do użytku 
• wonny 

 
Zastosowanie 
• jako dodatek do wody zarobowej do zwiększenia 

właściwości elastycznych i plastycznych zapraw 
trasowych kamienia naturalnego dla metody 
spojenia cienką, średnią i grubą warstwą.   

• Szczególnie zalecany do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz budynków: 

• w warunkach podwyższonego statycznego i 
termicznego obciążenia podkładu, np. podłóg 
podgrzewanych, balkonów, tarasów, fasad 
zewnętrznych. 

• w obszarach mokrych i wilgotnych 
• w celu podniesienia przyczepności siąkliwych i 

niesiąkliwych podłoży mineralnych, płyt, okładzin 
wielkoformatowych i budowlanych materiałów 
okładzinowych jak również innych krytycznych 
trudnych materiałów okładzinowych (np. mozajki).  

• Do wczesnego kładzenia lub okładania na świeżym 
przynajmniej 6 miesięcznym dojrzałym betonie, 
betonie lekkim, betonie porowatym (wewnątrz), 
murków kamiennych. 

 
Jakość i niezawodność 
• kontrola jakości 
 
Podłoże 
Podłoże o temperaturze dodatniej, oczyszczone, 
trwałe, nośne, odporne na formowanie, oczyszczone 
ze środków zmniejszających właściwości adhezyjne. 
Wg DIN 18332 i DIN 18352. Podłoże mineralne takie 
jak beton (starszy niż 6 miesięcy) lekki, porowaty, 
tynki wg DIN 18550 P II i P III, murki pełnospoinowe, 
ścianki budowlane z gipsu, płyt gipsowo-
kartonowych, płyt gipsowo-pianowych. Jastrych 
cementowe jak i jastrych wapienno-sulfatowy 
(jastrych do płytek) wg DIN 18560 (co najmniej po 28 
dniach) jastrych termiczny. 
 
 
 

Obróbka 
Flexo-Dyspersję Trasową rozcieńczyć w wyżej 
podanych proporcjach z wodą zarobową. Mieszaninę ta 
następnie przelać do czystego pojemnika i wymieszać 
mechanicznie  z zawartością 25 kg lub 40 kg jeżeli 
gruba warstwa) za pomocą wiertarki z mieszadłem. 
Mieszać aż do uzyskania jednolitej masy pozbawionej 
grudek. Po wymieszaniu odstawić na 5 min. aby masa 
dojrzała. Do twardniejącej masy nie można dodawać 
świeżej zaprawy, wody, ani dolewać kolejnej porcji 
Flexo-Dispersji. Środek należy stosować w temp. + 5 ° 
do  + 25 ° (Podłoże, powietrze, narzędzia).  
 
Proporcje mieszania 
Jedna jednostka Flexo-Dyspersji Trasowej na 5  
jednostek czystej wody na grubą warstwę podłoża.  
 
Zużycie  
W zależności od stosowania zaprawy i wymagań ok. 
1,0-2,5 l Flexo-Dyspersji Trasowej na 25 kg-worek 
zaprawy kamienia naturalnego. 
 
Przechowywanie 
1I - butelka, 5 l – kanister, 100 l pojemnik 
 
Uwaga 
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 
otoczenia 25 ° C/65% wilgotności względnej. 
Nierównomierne głębokości spoin lub różne ilości 
wody zarobowej mogą prowadzić do 
nierównomiernego wysychania zaprawy w 
spoinach pozostawiając plamy i przebarwienia. 
Przedstawione powyżej informacje uzyskano w 
wyniku obszernych prób i wieloletniego 
doświadczenia praktycznego. Nie daje się ono 
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. W kwestiach pozostałych 
zastosowanie znajdują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
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Dane techniczne 
 
Temperatura 
stosowania: 

+ 5 ° C do + 30  ° C 

Konsystencja: płynna 
Proporcje mieszania: 1 jednostkę objętości Flexo-

Dyspersji Trasowej na 5 
jednostek objętości czystej 
wody dla okładzin 
grubowarstwowych 

zużycie:   ok. 1,0 – 2,5 l Flexo-
Dyspersji Trasowej na worek 
25 kg zaprawy trasowej 
kamienia naturalnego 

przechowywanie: W dodatniej temperaturze 
opakowanie: worek 25 kg 
kolory: 1 l butelkach, 5 l kanistrach, 

100 l pojemnikach 
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 
65% wilgotności powietrza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stan: październik 2005 
 
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 


