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                                  KSK zimowa  

Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do klejenia bloczków z 
betonu komórkowego oraz silikatowych. Na zewnątrz 
i do wnętrz. 

 
Właściwości 
• mineralna 
• mrozoodporna 
• odporna na wpływ niekorzystnych warunków 

atmosferycznych 
• wydajna i łatwa w użyciu 
• duża siła klejenia 
• cementowa 
• bardzo dobra przyczepność do podłoża 
• nie pyli się po wymurowaniu 
• umożliwia bezproblemowe korygowanie ułożenia 

bloczków 
 

Zastosowanie 
• na zewnątrz i do wnętrz 
• do klejenia bloczków z betonu komórkowego 
• do klejenia bloczków silikatowych 
• do spoin od 1 do 3 mm 
• po zakończeniu prac, temperatura otoczenia może 

spaść do -10˚C. 
 

Jakość i niezawodność 
• spoiwo zgodne z normą PN-EN 197 
• pod stałą kontrolą jakości (wg procedur quick-mix 

Gruppe GmbH & Co. KG zgodnie z ISO 9001) 
• niska zawartość chromianu wg TRGS 613 
 
Podłoże 
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz 
resztek oleju szalunkowego. Luźne części usunąć. 
UWAGA ! Bloczki przeznaczone do klejenia nie mogą 
być zawilgocone ani zmrożone. 
 
Obróbka 
Zawartość opakowania 25 kg wsypać do ok. 6 ltr 
wody. Dokładnie wymieszać przy użyciu 
powszechnie dostępnych wiertarek z mieszadłem 
śrubowym, aż do uzyskania jednorodnej masy bez 
grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po ok. 5 min. 
okresie dojrzewania. Tak przygotowaną porcję 
zaprawy należy zużyć w ciągu ok. 1 h. Do zaprawy 
nie dodawać żadnych innych substancji gdyż to 
spowoduje zmianę właściwości gotowej zaprawy. 
Należy dbać o to, aby powierzchnia bloczków była 
stale sucha i oczyszczona z kurzu. Zaprawę 
naciągnąć na taką powierzchnię, aby nie przeschła 
przed nałożeniem bloczków. Zaprawę naciągnąć za 
pomocą specjalnych aplikatorów, dozowników do 
zapraw cienkowarstwowych lub pacą zębatą. 
Grubość warstwy zaprawy to ok. 1 do 3 mm. Bloczki 
nakładać równo od góry i dobijać młotkiem 
gumowym. W przypadku niewłaściwego ułożenia  

bloczków należy je zdjąć oraz usunąć zaprawę z 
bloczka. Następnie rozpocząć prace od ponownego 
nałożenia całkiem nowej warstwy zaprawy.   Świeżą 
zaprawę należy chronić przed wpływem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych takich jak ( mróz poniżej - 
10˚C, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie 
słoneczne oraz deszcz). Prace należy rozpocząć i 
prowadzić w temperaturze > 0˚C. Proces wiązania 
zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet przy dobowym 
spadku temperatury otoczenia do -10˚C. Jeśli po 
zakończeniu prac w ciągu doby temperatura otoczenia 
spadnie do -10˚C, muru nie trzeba przeznaczać do 
rozbiórki.  
 
Wydajność 
Zawartości opakowania 25 kg suchej mieszanki  
KSK zimowa, prawidłowo zarobionej wodą, otrzymuje 
się ok.19 litrów gotowej do użycia zaprawy. 
 
Zużycie 
Na 1m2 muru należy przyjąć orientacyjne wartości 
zużycia zaprawy: 
grubość ściany wymiary zużycie zaprawy 

[cm] dł/szer/wys  [mm] [l/m²] / [kg/m²] 
11,5 498/115/249 ok. 1,2/1,6 

24,0 498/240/249 ok. 2,5/3,3 
36,5 498/365/249 ok. 3,8/5,0 

Dodatkowo należy zapoznać się z informacjami 
producenta cegły 
 
Forma dostawy 
Worek 25 kg 
 
Magazynowanie 
Przechowywać w suchym miejscu na paletach 
drewnianych. Czas magazynowania: 12 miesięcy. 
 
Uwaga 
Produkt ten zawiera cement i w połączeniu z wodą lub 
wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z tym należy 
chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy 
ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie 
wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem 
konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz 
bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza. Patrz też 
nadruk na worku! 
- zasady bezpieczeństwa (R): 
38 - działa drażniąco na skórę 
41 - niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia wzroku 
43 - możliwe uczulenie przez kontakt ze skórą 
- wskazówki (S): 
2 - przechowywać poza zasięgiem dzieci 
22 - nie wdychać pyłu 
24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
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26 - w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc 
lekarską 
29/56 - nie wyrzucać do kanalizacji. zlecić usuwanie 
odpadu firmie specjalistycznej 
37/39 - używać odpowiednich rękawic i 
okularów/maski 
46 - w razie połknięcia skonsultować się z lekarzem 
(pokazać opakowanie/etykietę) 
64 - w razie połknięcia gruntownie przepłukać usta 
wodą (jeśli poszkodowany jest przytomny) 
 
Wskazówka: 
Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na 
wieloletnim doświadczeniu i badaniach 
laboratoryjnych. Producent nie ma wpływu na 
niewłaściwe użycie materiału. W przypadkach 
powierzchni wątpliwych należy wykonać testy 
zastosowania i dokładnie sprawdzić jakość próby lub 
zasięgnąć porady producenta. Producent zastrzega 
sobie prawo do technicznych zmian produktu.  
 
Dane techniczne 
 
grupa zaprawy 
deklaracja zgodności 
uziarnienie 
czas obróbki: 
temperatura obróbki: 

M15 wg PN-EN 998-2 
04110409 
0 – 1,2mm 
ok. 2 godz.  
> 0°C 

zużycie wody: ok. 6 ltr na 25 kg 
wydajność: ok. 19 ltr z 25kg 
magazynowanie: 
 
opakowanie: 

w suchych pomieszczeniach, 
12 miesięcy 
worek 25 kg 

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 
65% wilgotności powietrza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Stan: Sierpień 2006 
 
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 
05 

PN-EN 998-2 
1488 

1488-CPD-0014 
Zaprawa murarska do cienkich spoin według projektu, do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz w elementach 
budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym 
Reakcja na ogień: A1 
Wytrzymałość na ściskanie: M 15 
Początkowa wytrzymałość na 
ścinanie: 

0,3 N/mm² 
(wartość tab.) 

Absorpcja wody: NPD 
Zawartość chlorków: ≤ 0,1 %Cl 
Współczynnik przepuszczania 
pary wodnej µ: 

5/35 
(wartość tab.) 

Współczynnik przewodzenia 
ciepła 
λ10,dry: 

≤ 0,83 W/(mK) dla P=50% 
≤ 0,93 W/(mK) dla P=90% 
(wartość tab. PN-EN 1745) 

Trwałość(odporność na zamrażanie-odmrażanie): Przyjęto na 
podstawie własnych doświadczeń; do stosowania w 
środowisku surowym wg PN- EN 998-2 Załącznik B 

 
 
 
 

 

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 


