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QUG 
Prechodový mostík s jemným kremičitým pieskom 

 

 
 
 
 

Inteligentné stavebné hmoty 
 

 

PODKLAD: 
Podklad musí byť čistý, suchý a bez nevyplnených trhlín. Nespevnené 
časti, znečistenia a separačné vrstvy všetkého druhu (napr. farebné 
nátery, oleje, vosky atď.) musia byť bezo zvyšku odstránené. Podklad 
prípadne obrúsiť alebo ofrézovať/otryskať. Staré dlažby a obklady 
musia byť zbavené mastnoty a nesmú na nich zostať zvyšky čistiacich 
prostriedkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VLASTNOSTI: 
Prechodový mostík s kremičitým pieskom neobsahuje rozpúšťadlá, 
rýchlo schne, je pripravený na okamžité použitie a je ľahko spraco-
vateľný. Je určený na hladké, nenasiakavé podklady. Prechodový 
mostík s drveným kremičitým kamenivom, ktoré výrazne zvyšuje 
prídržnosť, zaručuje drsné, priľnavé spojenie. Prechodový mostík 
QUG je vhodný na natieranie alebo nanášanie valčekom. Produkt je 
pre možnosť kontroly pri nanášaní zafarbený svetlo pomarančovo. 

 
 

SPRACOVANIE: 
Produkt je pripravený na priame použitie a spracováva sa neriedený. 
Stačí krátko premiešať. Nemiešať s inými produktmi alebo cudzími 
látkami. Nanášanie sa vykonáva na nosný a čistý podklad valčekom, 
kefou alebo štetcom, a to v rovnomernej tenkej vrstve. Pri použití v 
exteriéri je nutné ho používať vždy v kombinácii s kompozitnou 
hydroizoláciou. Produkt nie je určený do trvale mokrých priestorov a 
priestorov pod vodou. Náradie ihneď po aplikácii dôkladne očistiť 
vodou. Počas spracovania a schnutia nesmie teplota vzduchu, 
materiálu a podkladu klesnúť pod +5 °C. V závislosti od poveter-
nostných podmienok je doba schnutia cca 12 hodín. 

   

   SPOTREBA: 
Cca 0,2 kg/m2 podľa druhu a vlastností podkladov. 

 
 

 

POUŽITIE: 
Prechodový mostík Quarzgrund sa používa na hladkých, nena-
siakavých podkladoch (napr. staré keramické dlaždice, obklady, 
hladký pohľadový betón atď.), pod lepidlá, vyrovnávacie hmoty a v 
spojení s nasledujúcou kompozitnou hydroizoláciou v interiéri i 
exteriéri. Zaručuje drsné, priľnavé spojenie. Použitie je možné tiež 
na drevených podkladoch odolných voči ohybu, v interiéri napr. na 
starých, pevne prídržných a vode odolných zvyškoch kobercového 
lepidla. 

 

SKLADOVANIE: 
V chladnom, suchom prostredí bez mrazu, zodpovedajúcim 
spôsobom, v pevne uzavretej nádobe. 

 
 

 

FORMA DODANIA: 
1 kg alebo 7 kg vedro 

 
 

 
 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: 
Pri manipulácii s chemickými výrobkami je nutné dodržiavať 
bežné hygienické a bezpečnostné opatrenia. Je nutné používať 
vhodný pracovný odev. 

Technické informácie 

Báza spojiva: kopolyméry akrylátu 

Zrnitosť: 0 - 0,3 mm 

Špec. hmotnosť:  

Teplota pri spracovaní: 

cca 1,4 – 1,5 kg/l 

+5 °C do +35 °C  
(teplota vzduchu, materiálu a podkladu) 

Farba: svetlopomarančová 

Spotreba: cca 0,2 kg/m2 

Skladovanie: v chladnom, suchom prostredí bez 
mrazu ,zodpovedajúcim spôsobom 

Forma dodania: 1 kg alebo 7 kg vedro 
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LIKVIDÁCIA: 
Obal je možné zlikvidovať prostredníctvom systému Zelený bod v 
Duálnom systéme.  

 
 

 

UPOZORNENIE: 
Technické údaje sa vzťahujú k okolitej teplote 20 °C a 60% 
relatívnej vlhkosti vzduchu. 

 
EÚ-limit pre obsah VOC v produkte podľa smernice 2004/42 ES: 
kat. A/h: 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 10 g/l VOC. 

 
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale. 

 

 

Všeobecné pokyny 
Údaje v tomto technickom liste predstavujú len všeobecné 
odporúčania. V prípade konkrétnych otázok ohľadne použitia, 
kontaktujte nášho predajcu, alebo našu technickú podporu. Z 
dôvodu použitia prírodných surovín sa môžu uvedené hodnoty a 
vlastnosti líšiť. Všetky údaje sú založené na našich súčasných 
poznatkoch a skúsenostiach a vzťahujú sa na profesionálne 
použitie a obvyklý účel použitia. Všetky údaje sú nezáväzné a 
nezbavujú užívateľa povinnosti vykonať vlastnú kontrolu vhodnosti 
výrobku na predpokladaný účel použitia. Záruka všeobecnej 
platnosti všetkých údajov je vzhľadom k rôznym poveternostným 
podmienkam, podmienkam pri spracovaní a v objekte vylúčená. 
Zmeny v rámci produktového a aplikačno-technologického vývoja 
zostávajú vyhradené. Je nutné dodržať všeobecné pravidlá 
techniky stavieb, platné normy a technické smernice pre 
spracovanie. Vydaním tohto technického listu strácajú 
predchádzajúce vydania platnosť. Najaktuálnejšie informácie 
nájdete na našej internetovej stránke www.quick-mix.sk. 
 
 

Stav: január 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie poskytne: 

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG 
Vinohradská 82 • 618 00 Brno • Telefon +420 515 500 815 • Fax +420 239 017 726 
info@quick-mix.cz 


