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PFF Zaprawa do spoinowania bruku F 
 
Zaprawa do spoinowania bruku przepuszczająca wodę  
do spoinowania i naprawy bruku i płyt z kamienia 
naturalnego oraz okładzin klinkierowych, wymieszana  
na gotowo i pakowana próżniowo. Dla powierzchni  
z przeważającym obciążeniem ruchem pieszym. 

 
 

Opis 
Zaprawa do spoinowania bruku F tubag jest zaprawą 
przygotowaną fabrycznie będącą mieszanką o 
określonym uziarnieniu substancji mineralnych. 
Jednokomponentowa zaprawa do bruku twardniejąca 
pod wpływem tlenu zawartego w powietrzu służy do 
spoinowania bruku i płyt. Struktura o otwartych 
porach nakładanej zaprawy zapewnia pewną 
przepuszczalność wody i zdolność drenażową, tak, 
że woda opadowa może być odprowadzana do 
podłoża.  Powierzchniowe zbrudzenia mają 
negatywny wpływ na tę właściwość. Zaprawa do 
spoinowania bruku F tubag charakteryzuje się 
łatwością w obróbce, zapobiega skutecznie 
zarastaniu spoin roślinnością, jest odporna na 
działanie mrozu, nadaje się do powierzchni 
sprzątanych maszynowo i powierzchni 
z przeważającym obciążeniem ruchem pieszym. 
Zależnie od zagęszczenia i podbudowy  nadaje się 
również do powierzchni z małym obciążeniem 
ruchem kołowym. Zaprawa do spoinowania bruku F 
jest dostępna w kolorze piasku, szarego kamienia 
i bazaltu. 
 
Zastosowanie 
Zaprawa do spoinowania bruku F jest przeznaczona 
do spoinowania i do naprawy bruku i płyt z kamienia 
naturalnego jak również okładzin klinkierowych 
w ogrodach i parkach, na dróżkach i powierzchniach 
z przeważającym ruchem pieszym na odpowiedniej 
podbudowie. Zależnie od zagęszczenia i podbudowy  
nadaje się również do powierzchni z małym 
obciążeniem ruchem kołowym. 
 
Obróbka 
Podłoże: Powierzchnie brukowane i odpowiednia 
podbudowa muszą być tak ułożone, żeby w wyniku 
późniejszego obciążenia nie nastąpiło rozluźnienie 
struktury ułożonego materiału. Należy przestrzegać 
odnośnych przepisów i instrukcji dotyczących 
wykonywania powierzchni brukowanych. Cała 
konstrukcja musi przepuszczać wodę, tak, żeby nie 
gromadziła się woda w spoinach. Zmniejsza to 
niebezpieczeństwo powstania uszkodzeń w wyniku 
działania mrozu. Minimalna szerokość spoiny przy 
spoinowaniu wynosi 8 mm. Głębokość spoiny musi 
wynosić przynajmniej 30 mm. Boki kamienia nie 
mogą być zanieczyszczone. Przed nałożeniem 

zaprawy powierzchnię należy zwilżyć mgła wodną, 
w spoinach nie może jednak stać woda. Przy 
spoinowaniu kamienia chłonnego i o otwartych porach 
zaleca się intensywne zwilżenie, ponieważ stopień 
zabrudzenia powierzchni materiałem do spoinowania 
jest w tym przypadku większy. Aby uniknąć problemów 
związanych z oczyszczeniem powierzchni zalecamy 
ułożenia powierzchni wzorcowych. 
Obróbka: Zaprawa jest wymieszana na gotowo. Rozciąć 
próżniowo zamknięty worek z tworzywa sztucznego 
i wysypać na dobrze zwilżoną powierzchnię bruku. 
Twardą szczotką zaprawę wprowadzić głęboko i mocno 
w spoiny, zagęszczając ją przy tym. Przepłukanie lub 
szlamowanie strumieniem wody prowadzi do większego 
samoczynnego zagęszczenia materiału w spoinach. 
Resztki zaprawy pozostałe na powierzchni zamieść 
miękką zmiotką diagonalnie do przebiegu spoin. 
Zmiecione resztki nie mogą się dostać do spoin jeszcze 
otwartych. Powierzchnię bruku należy dokładnie 
oczyścić z resztek zaprawy, ponieważ nie usunięte 
części w wyniku twardnienia kleju zostaną związane na 
powierzchni i późniejsze oczyszczenie będzie możliwe 
tylko mechanicznie. Pozostający po czyszczeniu połysk 
na powierzchni bruku z czasem zniknie. W przypadku 
powierzchni we wnętrzu obiektu zdejmowanie odbywa 
się tylko mechanicznie. W przypadku kamienia 
szczególnie jasnego z otwartymi porami spoiwo może 
wywołać szczególne efekty takie jak ciemne 
przebarwienia. W celu oceny optymalnego efektu 
wizualnego zalecamy ułożenie powierzchni wzorcowej 
z wybranego kamienia brukowego. Z czasem mogą 
powstać przebarwienia w wyniku działania brudu 
i warunków atmosferycznych. W przypadku robót 
w pomieszczeniu należy zapewnić dobrą wentylację.  
Pielęgnacja: Nawierzchnię brukową ze świeżymi 
spoinami należy chronić przez 24 godziny przed 
opadami. Przy zastosowaniu foli ochronnej należy 
zapewnić wystarczającą wentylację pod folią (nie 
układać folii bezpośrednio na bruku). Na powierzchnię 
wybrukowaną można wejść po ok. 24 godzinach, a po 7 
dniach można ją obciążać bez ograniczeń.  
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Zużycie 
 
 Powierzchnia 

kamienia 
Zużycie 
(kg/m2) 

Duża kostka 
brukowa 

160 x 190 mm 
140 x 170 mm 

ok.   5,0 
ok.   5,6 

Mała kostka 
brukowa 

100 x 100 mm 
  90 x   90 mm 

ok.   9,1 
ok.   9,6 

Mozaikowa kostka 
brukowa 

  60 x   60 mm 
  50 x   50 mm 

ok. 14,1 
ok. 16,5 

min. szerokość spoiny: 8 mm / min. głębokość spoiny: 30 
mm 
 
Przechowywanie 
Na palecie drewnianej, chronić przed dużymi 
i długimi zamianami temperatury. 
 
Dostawa 
Wiadro z tworzywa sztucznego 25 kg. 
 
Uwagi 
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. 
Xi - DRAŻNIĄCY 
zasady bezpieczeństwa (R): 
38 - działa drażniąco na skórę, 
41 – niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia wzroku 
43 - może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą 
wskazówki (S): 
2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci 
22 - nie wdychać pyłu 
24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc 
lekarską 
29 - nie wyrzucać do kanalizacji 
37/39 - używać odpowiednich rękawic i okularów/maski 
46 - w razie połknięcia skonsultować się z lekarzem 
(pokazać opakowanie/etykietę) 
 
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 
 
kolor: piasek, szary kamień, 

bazalt 
Świeży ciężar nasypowy ok. 1,8 kg/l 
czas obróbki: ok. 30 minut 
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 8 N/mm2 (po 7 dniach)
temperatura obróbki: ≥ 0°C 
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C 
i 65% wilgotności powietrza 
 
Stan: kwiecień 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 


