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Zaprawa dekarska wzmocniona 
włóknami K 09 F 
 
Zaprawa dekarska wzmocniona włóknami, do układania 
gąsiorów i dachówki okapowej stosowana również do 
dachówki holenderskiej i karpiówki w formie masy szczepnej 
uszczelniającej do dachówki ceramicznej i pozostałych 
pokryć dachowych.  Wysoka stabilność i dobra 
przyczepność. Odporna na mróz. Grupa zapraw NM II 
 

 
Właściwości 
• dobra przyczepność 
• wysoka elastyczność i łatwość w stosowaniu 
• nie występuje wypalanie się  zaprawy w przypadku 

dachówek śiąkliwych 
• odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, 

po stężeniu odporna na mróz  
• przepuszcza parę wodną (oddycha) 
 
Zastosowanie 
• do układania gąsiorów i dachówek okapowych 
• jako zaprawa uszczelniająca do dachówek 

holenderskich i karpiówek i innych pozostałych 
 
Jakość i bezpieczeństwo 
• klasa zapraw M 2,5 wg PN-EN 998-2 
• grupa zapraw NM II wg DIN V 18580 
• spoiwo wg PN-EN 197 oraz  PN-EN 459 
• kruszywo (dodatki) wg PN-EN 13139 
• wzmocniona włóknem odpornym na działanie 

alkaiczne 
• pod stałą kontrolą jakości  
• niskiej zawartości chromianów wg TRGS 613 
 
Wykonanie 
Zawartość opakowania suchej zaprawy  K 09 F 
zarobić dodając ok. 6,5 l wody. W razie konieczności 
podczas mieszania dodać jeszcze trochę wody aby 
uzyskać  konsystencję nadającą się do nakładania 
kielnią. Zaprawa powinna mieć konsystencję miękką, 
sprężysto-plastyczną. Czas zużycia zarobionej 
zaprawy wynosi 2 godziny. Świeżo zarobioną 
zaprawę, lub świeżą spoinę należy chronić przed 
gwałtownym zaschnięciem, niekorzystnym 
działaniem czynników atmosferycznych (mróz, 
deszcz). Prac nie należy prowadzić gdy temp. 
otoczenia lub podłoża spadnie poniżej  + 5 °C. 
 
Wydajność 
Z 40 kg opakowania prawidłowo zarobionej  
mieszanki K 09 F uzyskuje się ok. 26 l gotowej 
zaprawy dekarskiej. 
 
 
 

Zużycie 
Do położenia ok. 1 metra bieżącego gąsiora 
kalenicowego potrzeba ok. 15 – 20 kg suchej zaprawy 
(wskazanie jest tylko orientacyjne), faktyczne zużycie 
uzależnione jest od rodzaju pokrycia dachowego i 
sposobu ich ułożenia. 
 
Przechowywanie 
W suchym miejscu na paletach drewnianych. 
 
Opakowanie 
Worki 40 kg . Kolor szary, biały, czerwony, brązowy, 
czarny. 
 
Uwagi 
Produkt zawiera cement i w połączeniu z wodą lub 
wilgocią daje odczyn alkaiczny. W związku z tym należy 
chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy 
ze skórą, miejsce kontaktu należy  przemyć dokładnie 
wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem, 
konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz 
niezwłoczne zasięgnięcie porady lekarza. Patrz również 
nadruk na opakowaniu.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

KT_K 09 F 2

 
Dane techniczne 
 

wg PN-EN 998-2 dla M 
2,5 

Grupa zapraw: 

wg DIN V 18580 dla NM 
II 

Odporność na zgniatanie: > 2,5 N/mm2 
Uziarnienie: 0-1,2 mm 
Czas zużycia: ok. 2 godz. 
Temp. stosowania:  > + 5 °C  
Zużycie wody: ok.6,5 l na 40 kg 
Wydajność: ok. 26 l na 40 kg 
Zużycie: Ok. 15-20 kg na 1 m 

bieżący gąsiorów 
Przechowywanie: W suchym miejscu. 
Opakowanie: Worek 40 kg 
Kolor: Szary, biały, brązowy, 

czerwony, czarny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stan: luty 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 


