


Tisztelt üzleti Partnerünk !

A Kvarc Minerál Kft. 1996 óta van jelen az építõanyag ipar piacán.
A cég székhelye Budapesten, telephelye Nemesgulácson  található.
Az elmúlt egy évtizedes tapasztalat és piaci részesedésünk dinamikus növekedése is azt 
igazolja, hogy termékeink minõsége megfelel az egyre magasabb vevõi igényeknek és 
a korszerû építési kultúra követelményeinek. A vállalat 1999 óta rendelkezik az ISO 9002-es 
szabvány szerinti tanúsítással. A folyamatos ellenõrzéseknek köszönhetõen,  anyagaink egyen-
letes minõsége és alkalmassága biztosított.

A gyártás a nemesgulácsi telephelyen történik, teljesen automatizált, számítógép-vezérlésû 
gyártósorokon, kiváló minõségû kvarc alapanyagok felhasználásával. Az alapanyagok nagy 
mennyiségben és mindenkor a kívánt minõségben állnak rendelkezésre.

Fõ célkitûzésünk a legkülönbözõbb vevõi igények mind teljesebb kielégítése. Ennek érdekében 
folyamatos termék és technológiai fejlesztést végzünk. A termékválaszték állandóan bõvül, 
olyan komplett termékrendszereket fejlesztettünk ki, melyekkel a tervezõknek és kivitelezõknek 
is segítséget kívánunk nyújtani.

Termékpalettánkon megtalálhatók az alap és fedõvakolatok, díszítõvakolatok, hõszigetelõ 
vakolatrendszerek, burkolólap ragasztók, fugázók és felületjavító anyagok. A korszerû gyártási 
technológia, a nagy mennyiségben rendelkezésre álló kvarc alapanyag mindenkor garanciát 
nyújt a minõségi termékek elõállításához.

Bízunk abban, hogy ismertetõnkkel felkeltettük az Ön érdeklõdését és reméljük, 
hogy mihamarabb a Kvarc-Mineral Kft. partnerei között üdvözölhetjük.

Derhán Dénes 
Ügyvezetõ igazgató 

ÉPÍTŐANYAGGYÁRTÓ KFT.
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Alkalmazási terület:
Külsõ és belsõ térben, mész-cement, cement (min. Hvh 10) és gipsz vakolatokra (diszperziós alapozóval), beton aljzatokra (min. C12),

csempék (kerámia), kõagyag mûkõlapok ragasztására, normál igénybevétel esetén 10 mm ragasztási vastagságig. Fagyálló.

Nem ajánlott: fémre, fára, festékre.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadó szilárdság: min.0,5 N/mm2

 • Max. szemcsenagyság: 0,5 mm

 • Nyitott idõ: min. 20 perc

Anyagszükséglet: A lap méretétõl és az alkalmazandó vastagságtól függ. 1 mm rétegvastagságra kb. 1,4 kg/m2.

Kiszerelés: 5 és 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyezõ körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A ragasztási alapnak szilárdnak (min. Hvh7, C8), festék-, és szervesanyag, por- és zsírmentesnek kell lennie. Gipsz alapokat Kvarc - 

Univerzális alapozóval át kell kenni. A zsák tartalmát kb. 6 liter tiszta vízzel csomómentesre keverjük, majd kb. 10 percig állni hagyjuk. 

A bekevert ragasztót a felhordás elõtt ismét át kell keverni. A felhordást célszerû glettvassal végezni, majd a felhordott ragasztót fogazott 

simítóval kb. 60°-os szögbe döntve elhúzni. Így a ragasztó végsõ vastagsága megközelítõleg a fogak méretének felét adja. A ragasztó vastagsága 

az alkalmazandó lapok méretétõl függ. A lapokat mindig frissen elhúzott ragasztóba kell ágyazni. Ha a felkent ragasztó bõrösödni kezd, mely függ 

az idõjárástól (hõmérséklet, szél) akkor fogazott simítóval ismét át kell húzni. A bekevert ragasztót 2 órán belül fel kell használni. A ragasztóval 

szennyezett felületeket és a szerszámokat a munka befejeztével azonnal meg kell tisztítani. Az elkészült burkolat 24 óra múlva fugázható, 

ez idõ alatt nem érheti fagy.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-38/96

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Ragasztók – Partner
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Alkalmazási terület:
Külsõ és belsõ térben, alkalmazható megnövelt tapadó szilárdságú ragasztó. Alkalmas mész-cement, cement és gipsz kötésû vakolatokra,

betonaljzatokra, csempék (kerámia), kõagyag, mûkõ- és padló-burkolólapok ragasztására. Fagyálló, vízzáró tulajdonságú.

Nem ajánlott: fémre, fára, festékre.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadó szilárdság: min. 0,6 MPa.

 • Max. szemcsenagyság: 0,5 mm.

 • Nyitott idõ: 20 perc.

Anyagszükséglet: A lap méretétõl és az alkalmazandó vastagságtól függ. 1 mm végsõ rétegvastagságra kb. 1,4kg/m2.

Kiszerelés: 5 és 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyezõ körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A ragasztási alapnak szilárdnak (min. Hvh7, C8), festék- és szerves anyag, por- és zsírmentesnek kell lennie. Gipsz alapokat Kvarc-diszperziós 

alapozóval át kell kenni. A zsák tartalmát kb. 6-7 liter tiszta vízzel csomómentesre keverjük, majd kb. 10 percig állni hagyjuk. A bekevert ragasztót 

a felhordás elõtt ismét át kell keverni. A felhordást célszerû glettvassal végezni, majd a felhordott ragasztót fogazott simítóval kb. 60°-os szögbe 

döntve elhúzni. Így a ragasztó végsõ vastagsága megközelítõleg a fogak felét adja. A ragasztó vastagsága az alkalmazandó lapok méretétõl függ. 

A lapokat mindig frissen elhúzott ragasztóba kell ágyazni. Ha a felkent ragasztó bõrösödni kezd, mely függ az idõjárástól (hõmérséklet, szél) 

akkor fogazott simítóval ismét át kell húzni. A bekevert ragasztót 3 órán belül fel kell használni. A ragasztóval szennyezett felületeket és 

szerszámokat a munka befejeztével azonnal meg kell tisztítani. Az elkészült burkolat 24 óra múlva fugázható, ez idõ alatt nem érheti fagy.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-38/96

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Ragasztók - Mester
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Alkalmazási terület:
Külsõ és belsõ térben alkalmazható, fagyálló, vízzáró tulajdonságú profi minõségû ragasztóhabarcs. Alkalmas mész-cement cement és gipsz 

kötésû vakolatokra, nagyméretû csempék (kerámia) kõagyag, kőporcelán gres lapok, mûkõ- és márvány burkolólapok ragasztására.

Nem ajánlott: fémre, fára, festékre.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadó szilárdság: min. 0,7 MPa.

 • Max. szemcsenagyság: 0,5 mm.

 • Nyitott idõ: 20 perc.

Anyagszükséglet: A lap méretétõl és az alkalmazandó vastagságtól függ. 1 mm végsõ rétegvastagságra kb. 1,4 kg/m2.

Kiszerelés: 5 és 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyezõ körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A ragasztási alapnak szilárdnak (min. Hvh7, C8), festék- és szerves anyag, por- és zsírmentesnek kell lenni. Gipsz alapokat Kvarc-diszperziós

alapozóval át kell kenni. A zsák tartalmát kb. 6-7 liter tiszta vízzel csomómentesre keverjük, majd kb. 10 percig állni hagyjuk. A bekevert 

ragasztót felhordás elõtt ismét át kell keverni. A felhordást célszerû glettvassal végezni, majd a felhordott ragasztót fogazott simítóval kb. 

60°- os szögbe döntve elhúzni. Így a ragasztó végsõ vastagsága megközelítõleg a felhordott vastagság felét adja. A ragasztó vastagsága az 

alkalmazandó lapok méretétõl függ. A lapokat mindig frissen elhúzott ragasztóba kell ágyazni. Ha a felkent ragasztó bõrösödni kezd, mely 

függ az idõjárástól (hõmérséklet, szél) akkor fogazott simítóval ismét át kell húzni. A bekevert ragasztót 3 órán belül fel kell használni! A 

ragasztóval szennyezett felületeket és szerszámokat a munka befejeztével meg kell tisztítani. Az elkészült burkolat 24 óra múlva fugázható, 

ez idõ alatt nem érheti fagy.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-38/96

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Ragasztók - Gres
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Alkalmazási terület:
Külsõ és belsõ térben alkalmazható, fagyálló, vízzáró tulajdonságú profi minõségû ragasztóhabarcs. Alkalmas mész-cement cement és gipsz 

kötésû vakolatokra, nagyméretû csempék mindenfajta kerámia lap, kõagyag, mûkõ- és márvány burkolólapok ragasztására. A meglévő 

burkolatok ragasztására nedvszívó lapok esetén. Nem ajánlott: fémre, fára, festékre.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadószilárdság: min.0,9 N/mm2

 • Nyitott idõ: min. 20 perc

 • Max. szemcsenagyság: 0,5 mm

Anyagszükséglet: A lap méretétõl és az alkalmazandó vastagságtól függ. 1 mm végsõ rétegvastagságra kb. 1,4 kg/m2.

Kiszerelés: 5 és 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyezõ körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A zsák tartalmát kb. 6-8 liter tiszta vízzel csomómentesre keverjük, majd kb. 10 percig állni hagyjuk. A ragasztási alapnak szilárdnak, festék- és 

szervesanyag-, por- és zsírmentesnek kell lenni. Gipsz és régi alapokat kvarc-alapozóval alapozni kell. Felhordás elõtt a ragasztót ismét át kell 

keverni. A ragasztót célszerû glettvassal felhordani és fogazott simítóval kb 60°-os szögben döntve elhúzni. Így a ragasztó végsõ vastagsága 

megközelítõleg a felhordott vastagság felét adja. A ragasztó vastagsága (és így a simító fogazata) az alkalmazandó lapok méretétõl függ. 

A lapokat mindig frissen elhúzott ragasztóba kell ágyazni a nyitott idõ figyelembevételével. A hõmérséklettõl és szeles idõtõl függõen 

a ragasztó bõrösödését ellenõrizni kell és szükség esetén a felkent ragasztót át kell húzni A bekevert ragasztót 3 órán belül fel kell használni. 

A ragasztóval szennyezett felületeket frissen kell megtisztítani. Az elkészült burkolatot 24 órán belül nem érheti fagy. A fugázás 24 óra múlva 

végezhetõ el.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-38/96

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Ragasztók - Flexibilis Normál

10



Alkalmazási terület:
Külsõ és belsõ térben alkalmazható extra minõségû flexibilis ragasztóhabarcs. Alkalmas fûtött, mész-cement, cement- és gipsz kötésû 

vakolatokra, padlófûtéshez betonaljzatokra, csempék (kerámia), kõagyag, mûkõ- és padlóburkolólapok ragasztására. Kvarc alapozó 

használatával lapra-lap ragasztására (vízszintes, függõleges fal) is alkalmas. Fagyálló.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadó szilárdság: min. 1 MPa.

 • Max. szemcsenagyság: 0,5 mm.

 • Nyitott idõ: 20 perc.

Anyagszükséglet: A lap méretétõl és az alkalmazandó vastagságtól függ. 1 mm végsõ rétegvastagságra kb. 1,4 kg/m2.

Kiszerelés: 5 és 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyezõ körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A ragasztási alapnak szilárdnak (min. Hvh7, C8), festék- és szerves anyag, por- és zsírmentesnek kell lenni. Gipsz alapokat Kvarc - diszperziós 

alapozóval át kell kenni. A zsák tartalmát kb. 6 liter tiszta vízzel csomómentesre keverjük, majd kb. 10 percig állni hagyjuk. A bekevert 

ragasztót felhordás elõtt ismét át kell keverni. A felhordást célszerû glettvassal végezni, majd a felhordott ragasztót fogazott simítóval kb. 

60°-os szögbe döntve elhúzni. Így a ragasztó végsõ vastagsága megközelítõleg a felhordott vastagság felét adja. A ragasztó vastagsága az 

alkalmazandó lapok méretétõl függ. A lapokat mindig frissen elhúzott ragasztóba kell ágyazni. Ha a felkent ragasztó bõrösödni kezd, mely 

függ az idõjárástól (hõmérséklet, szél) akkor fogazott simítóval ismét át kell húzni. A bekevert ragasztót 3 órán belül fel kell használni ! A 

ragasztóval szennyezett felületeket és szerszámokat a munka befejeztével meg kell tisztítani. Az elkészült burkolat 24 óra múlva fugázható, 

ez idõ alatt nem érheti fagy.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-38/96

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Ragasztók - Flexibilis Extra
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Alkalmazási terület:
Külső és belső térben mész-, mész-cement és cement vakolatokhoz, élvédő szegélyek, vezetősínek, dilatációs profilok felragasztásához. 

Ezen kívül alkalmas elektromos kábelek, szerelési csövek, elosztódobozok stb. rögzítésére is.

Anyagösszetétel: Cement, kvarchomok, adalékanyagok.

Mûszaki adatok:  • Maximális szemcsenagyság: 0,8 mm

 • Kötési idő: 30 perc

Anyagszükséglet: 1,4 kg/m2/mm

Kiszerelés: 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyezõ körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A ragasztási alapnak szilárdnak (min. Hvh7, C8), festék- és szerves anyag, por- és zsírmentesnek kell lenni. A zsák tartalmát kb. 6-7 liter 

tiszta vízhez adagolva csomómentesre keverjük, majd kb. 5 percig állni hagyjuk. Majd felhasználás előtt még egyszer átkeverjük. A kvarc 

élvédő ragasztót pontszerűen hordjuk fel a habarcsvastagság igénye alapján. A habarcspontok távolsága a vezetőlécek stabilitásától függ. 

A vezetőléceket azonnal nyomjuk a habarcsba, igazítsuk ki, a fennmaradó habarcsot simára húzzuk le. Mész-gipsz és gipszvakolatoknál nem 

használható !

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-38/96

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Ragasztók - Élvédő Ragasztó
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Alkalmazási terület:
A Kvarc- teljes hõszigetelõ rendszer professzionális ragasztó-és simítótapasza. A polisztirol és ásványgyapot táblák felragasztására, 

az üvegszövet háló beágyazására, felület simítására, glettelésére szolgál. A hõszigetelõ rendszer régi és új lakóházak, köz- és ipari épületek 

külsõ falainak utólagos hõszigetelésére alkalmas. A rendszer alkalmazható a legtöbb falszerkezetre: beton, tégla, min. Hvh 10 vakolat, 

könnyûszerkezetes cement vagy faforgácskötésû lapokból szerelt falra.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadószilárdság: min.0,9 N/mm2

 • Nyitott idõ: min. 20 perc

 • Max. szemcsenagyság: 0,5 mm

Anyagszükséglet: 5-6 kg/m2 a teljes mûvelet elvégzése esetén.

Kiszerelés: 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyezõ körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
Polisztirol hablemezek felragasztása: A zsák tartalmát kb. 6-8 liter tiszta vízhez adagolva csomómentesre keverjük, majd kb. 5 percig állni 

hagyjuk. Felhasználás elõtt még egyszer átkeverjük. A ragasztási alapnak szilárdnak, festék és szerves anyag-, por- és zsírmentesnek kell lenni. 

A ragasztót a hõszigetelõ táblák szélén folyamatosan, a felületén pedig 5-6 helyen pontonként kell felrakni. A bekevert ragasztót 2 órán belül 

fel kell használni. 

Üvegszövet beágyazása, simítása: A felragasztott táblákra az elõzõ módon bekevert ragasztót glettvassal felhordjuk, a friss ragasztórétegbe 

a simító élével gyûrõdésmentesen besimítjuk az üveghálót. A beágyazott üveghálót még azonnal és folyamatosan friss habarccsal átsimítjuk.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-129/97

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Ragasztók - Termoragasztó
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Alkalmazási terület:
A Kvarctherm  ásványgyapot hőszigetelő rendszer professzionális ragasztó-és simítótapasza. Az ásványgyapot táblák felragasztására, 

az üvegszövet háló beágyazására, felület simítására, glettelésére szolgál. A hőszigetelő rendszer régi és új lakóházak, köz- és ipari épületek 

külső falainak utólagos hőszigetelésére alkalmas. A rendszer alkalmazható a legtöbb falszerkezetre: beton, tégla, min. Hvh 10 vakolat, 

könnyűszerkezetes cement vagy faforgácskötésű lapokból szerelt falra.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadószilárdság: min.0,9 N/mm2

 • Nyitott idő: min. 20 perc

 • Max. szemcsenagyság: 0,5 mm

Anyagszükséglet: 5-6 kg/m2 a teljes művelet elvégzése esetén.

Kiszerelés: 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyezõ körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A lemezek ragasztása pontszerűen és a szélek mentén történik (a felület legalább 40%-án). A későbbi tökéletes illeszkedés biztosításához 

a ragasztóhabarcs felhordása a dübelek jövőbeni helyének figyelembevételével történik. A ragasztóhabarcsot gondosan be kell a kőzetszálak 

közé dolgozni. A „hurkák” felhordása A kőzetgyapot bálákat a ragasztóhabarcs felhordása során munkaasztalként lehet használni. A lemez 

élei mentén a ragasztóhabarcsot hurkaszerűen kell felhordani és elsimítani. A „pogácsák” felhordása A ragasztóhabarcsot a lemez belsejében 

6 darab pogácsa formájában kell felhordani.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-129/97

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Ragasztók - Termoplus ragasztó 
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Alkalmazási terület:
Külsõ és belsõ térben, mész-cement, cement és gipsz kötésû, hõmérséklet ingadozásnak kitett (padlófûtés), min. C8 vagy Hvh10 szilárdságú 

alapokra, kis és középméretû csempék (kerámia), kõagyag mûkõ- és padló-burkolólapok, polisztirol lapok ragasztására, 10 mm ragasztási 

vastagságig. Továbbá alkalmas meglévõ burkolatokra történõ ragasztásra is nedvszívó lapok esetén, hõszigetelõ rendszereknél az üvegszövet 

beágyazására és a felület simítására, glettelésére. Fagyálló.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadószilárdság: min.0,8 N/mm2

 • Nyitott idõ: min. 20 perc

 • Max. szemcsenagyság: 0,5 mm

Anyagszükséglet:  Burkolólap ragasztása esetén:

 A lap méretétõl és az alkalmazandó vastagságtól függ. 1 mm rétegvastagságra kb. 1,4 kg/m2.

 Hõszigetelõ rendszer ragasztásánál:

 5-6 kg/m2 a teljes mûvelet elvégzése esetén.

Kiszerelés: 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyezõ körülmények között, 6 hónapig.

Felhasználási útmutató:

Burkolólap ragasztása esetén: 

A zsák tartalmát kb. 6-8 liter tiszta vízzel csomómentesre keverjük,majd kb. 10 percig állni hagyjuk. A ragasztási alapnak szilárdnak,  

festék- és szervesanyag-, por- és zsírmentesnek kell lennie. Gipsz és régi alapokat Kvarc-alapozóval alapozni kell. Felhordás elõtt 

a ragasztót ismét át kell keverni. A ragasztót célszerû glettvassal felhordani és fogazott simítóval kb 60°-os szögben döntve elhúzni. 

Így a ragasztó végsõ vastagsága megközelítõleg a felhordott vastagság felét adja. A ragasztó vastagsága (és így a simító fogazata) az alkalmazandó 

lapok méretétõl függ. A lapokat mindig frissen elhúzott ragasztóba kell ágyazni a nyitott idõ figyelembevételével. A hõmérséklettõl és szeles 

idõtõl függõen a ragasztó bõrösödését ellenõrizni kell és szükség esetén a felkent ragasztót át kell húzni A bekevert ragasztót 3 órán belül 

fel kell használni. A ragasztóval szennyezett felületeket frissen kell megtisztítani. Az elkészült burkolatot 24 órán belül nem érheti fagy.

A fugázás 24 óra múlva végezhetõ el.

KVARC
Ragasztók - Uniflex
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Felhasználási útmutató:

Polisztirol hablemezek felragasztása esetén:

A zsák tartalmát kb. 6-8 liter tiszta vízhez adagolva csomómentesre keverjük, majd kb. 5 percig állni hagyjuk. Felhasználás elõtt még egyszer 

átkeverjük. A ragasztási alapnak szilárdnak, festék és szerves anyag-, por- és zsírmentesnek kell lenni. A ragasztót a hõszigetelõ táblák szélén 

folyamatosan, a felületén pedig 5-6 helyen pontonként kell felrakni. A bekevert ragasztót 2 órán belül fel kell használni.

Üvegszövet beágyazása, simítása:

A felragasztott táblákra az elõzõ módon bekevert ragasztót glettvassal felhordjuk, a friss ragasztórétegbe a simító élével gyûrõdésmentesen 

besimítjuk az üveghálót. A beágyazott üveghálót még azonnal és folyamatosan friss habarccsal átsimítjuk

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: M – 2042/2005

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Ragasztók - Uniflex
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Alkalmazási terület:
Csempe (kerámia), kõagyag, mûkõ- és márványlapokhoz, fal- és padlóburkolatok fugázására, 7 mm fugaszélességig. 

Vízálló, fagyálló, könnyen tisztítható, színtaró. 20 féle színben.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, mészkõ õrlemény, cement és adalékok.

Mûszaki adatok: Tapadó szilárdság: min. 0,1 MPa.

Anyagszükséglet: A fugaszélességtõl és csempemérettõl függõen: 0,3 kg-1,0 kg/m2.

Kiszerelés: 5 és 20 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyezõ körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A csomag tartalmát a lapok szívóképességétõl függõen kb 1,5 l vízzel csomómentesre keverjük. A megkevert anyagot 10 percig pihentetjük, 

majd újra átkeverjük. A különbözõ keveréseket azonos vízmennyiséggel kell megkeverni a színeltérés elkerülése végett. A bekevert fugázót 

lehetõleg gumis simítóval, átlósan kell besimítani a fugahézagokba. Az anyag meghúzása után a csempét nedves szivaccsal meg kell tisztítani. 

A felületre rászáradt anyagot száraz ruhával lehet megtisztítani. A bekevert anyagot 2 órán belül fel kell használni! Matt és porózus felületû 

burkolatoknál próbafugázást kell végezni. Eltérõ nedvszívású felületek, eltérõ színárnyalatot eredményezhetnek. A friss fugázást tûzõ 

napsütéstõl óvni kell. A kész felület kb. 24 óra múlva használható.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-38/96

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Fugázók - Normál       
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Alkalmazási terület:
Kül-beltérben alkalmazható, vízálló, könnyen tisztítható, flexibilis fugázó. Csempe (kerámia), kõagyag, mûkõ- és márványlapokhoz, 

fal- és padlóburkolatok fugázására, 25 mm fugaszélességig. Fagyálló. 20 féle színben.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, mészkõ õrlemény, cement és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadó szilárdság: min. 0,1 MPa.

 • Max. szemcsenagyság: 0,3 mm.

Anyagszükséglet: A fugaszélességtõl és csempemérettõl függõen: 0,3 kg-1,0 kg/m2.

Kiszerelés: 5 és 20 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyezõ körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A csomag tartalmát a lapok szívóképességétõl függõen kb 1,5 l vízzel csomómentesre keverjük. A megkevert anyagot 10 percig pihentetjük, 

majd újra átkeverjük. A különbözõ keveréseket azonos vízmennyiséggel kell megkeverni a színeltérés elkerülése végett. A bekevert fugázót 

lehetõleg gumis simítóval, átlósan kell besimítani a fugahézagokba. Az anyag meghúzása után a csempét nedves szivaccsal meg kell tisztítani. 

A felületre rászáradt anyagot száraz ruhával lehet megtisztítani. A bekevert anyagot 2 órán belül fel kell használni! Matt és porózus felületû 

burkolatoknál próbafugázást kell végezni. Eltérõ nedvszívású felületek, eltérõ színárnyalatot eredményezhetnek. A friss fugázást tûzõ 

napsütéstõl óvni kell. A kész felület kb. 24 óra múlva használható.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-38/96

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Fugázók - Flexibilis      

20



Alkalmazási terület:
Kül-beltérben alkalmazható, vízálló, könnyen tisztítható, flexibilis, hidrofób tulajdonságú fugázó. Csempe (kerámia), kőagyag, műkő- és 

márványlapokhoz, fal- és padlóburkolatok fugázására, 25 mm fugaszélességig. Fagyálló ,színtartó 20 féle színben.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, mészkő őrlemény, cement és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadó szilárdság: min. 0,1 MPa.

 • Max. szemcsenagyság: 0,3 mm.

Anyagszükséglet: A fugaszélességtõl és csempemérettõl függõen: 0,3 kg-1,0 kg/m2.

Kiszerelés: 5 és 20 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyezõ körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A csomag tartalmát a lapok szívóképességétől függően kb 1,5 l vízzel csomómentesre keverjük. A megkevert anyagot 10 percig pihentetjük, 

majd újra átkeverjük. A különböző keveréseket azonos vízmennyiséggel kell megkeverni a színeltérés elkerülése végett. A bekevert fugázót 

lehetőleg gumis simítóval, átlósan kell besimítani a fugahézagokba. Az anyag meghúzása után a csempét nedves szivaccsal meg kell tisztítani. 

A felületre rászáradt anyagot száraz ruhával lehet megtisztítani. A bekevert anyagot 2 órán belül fel kell használni! Matt és porózus felületű 

burkolatoknál próbafugázást kell végezni. Eltérő nedvszívású felületek, eltérő színárnyalatot eredményezhetnek. A friss fugázást tűző 

napsütéstől óvni kell. A kész felület kb. 24 óra múlva használható.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-38/96

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Fugázók - AquaFlex      
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Alkalmazási terület:
Lakó és középületek nem vizes helyiségeinek mész- cement kötésû vakolat, beton, könnyûbeton, felületek glettelésére. Nem vizes 

helyiségekben vékonyvakolatként önállóan is alkalmazható (gépi felhordással). Használatával tapétázásra, festésre alkalmas, sima felületet 

kapunk. Összefér meszes, diszperziós belsõ festékekkel és vizes bázisú tapétaragasztókkal.

Anyagösszetétel: Ásványi töltõanyagok, hidraulikus kötõanyag, mûanyag-diszperzió és tulajdonságjavító adalékanyagok.

Mûszaki adatok:  • Vízigény: 3,2 – 3,3 liter/10 kg por.

 • Feldolgozhatóság: 3 – 4 óra.

 • Száradási idõ: Kb. 2 óra.

 • Rétegvastagság: 0 – 5 mm.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 – 1,8 kg/m2/mm.

Kiszerelés: 20 kg-os szelepes zsákban.

Tárolás: Száraz, hûvös, fedett helyen, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A  simítandó  felületnek  szilárdnak  (min. Hvh7, C8), szennyezõdésmentesnek kell lennie. Enyhe nedvesítés vagy diszperziós alapozás  meg-

könnyíti  a  felhordást, de a száradási idõt megnöveli. Alapozást Kvarc alapozó 2-szeres vizes hígításával végezhetjük, ami a tapadást is javítja. 

A porkeveréket tiszta vízhez adagolva keverjük be. 20 perces pihentetés után újra átkeverjük és annyi vizet adunk még hozzá, hogy könnyen 

felhordható, pasztaszerû anyagot kapjunk.  A  bekevert anyagot acélsimítóval hordjuk fel, a már felvitt anyag felületére max. két-háromszor 

menjünk vissza. Belsõ és külsõ sarkok legömbölyítését vizes ecsettel vagy gumilehúzóval kell elvégezni. A száradás után a felület sima, matt 

és foltmentes lesz. A javítás csiszolással és utángletteléssel végezhetõ el.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–20/97–1

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Glettanyag - Belsõ
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Alkalmazási terület:
Mész, cement kötésû vakolat, beton, könnyûbeton, külső felületeinek kiegyenlítésére. Felhasználható kültéri homlokzatok összefüggõ, nagy 

felületeinek festés elõtti kiegyenlítésére, max. 5 mm vastagságban. A különbözõ felületeken jó tapadó képességû, önálló felületképzésre nem 

javasolt. Fagyálló.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, ásványi töltõanyagok, hidraulikus kötõanyag, mûanyagdiszperzió és tulajdonságjavító adalékanyagok.

Mûszaki adatok:  • Vízigény: 3,0 – 3,2 liter/10 kg por.

 • Feldolgozhatóság: 3 – 4 óra.

 • Száradási idõ: kb. 2 óra.

 • Rétegvastagság: 0 – 5 mm.

Anyagszükséglet: kb. 1,7 – 1,9 kg/m2/mm.

Kiszerelés: 20 kg-os szelepes zsákban.

Tárolás: Száraz, hûvös, fedett helyen, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A simítandó felületnek szilárdnak (min. Hvh10, C8), szennyezõdésmentesnek kell lennie. Enyhe nedvesítés vagy diszperziós alapozás 

megkönnyíti a felhordást, de a száradási idõt megnöveli. Alapozást Kvarc alapozó 2-szeres vizes hígításával végezhetjük, ami a tapadást 

is javítja. A porkeveréket tiszta vízhez adagolva keverjük be. 20 perces pihentetés után újra átkeverjük és annyi vizet adunk még hozzá, 

hogy könnyen felhordható, pasztaszerõ anyagot kapjunk. A bekevert anyagot acélsimítóval hordjuk fel, a már felvitt anyag felületére max. 

két-háromszor menjünk vissza. Belsõ és külsõ sarkok legömbölyítését vizes ecsettel vagy gumilehúzóval kell elvégezni. A száradás után 

a felület sima, matt és foltmentes lesz. A javítás csiszolással és után gletteléssel végezhetõ el. Az így elkészített felület festésre és egyéb 

védõbevonatok felhordására alkalmas.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–20/97–1

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Glettanyag - Külsõ
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Alkalmazási terület:
Lakó és középületek nem vizes helyiségeinek mész- cement kötésû vakolat, beton, könnyûbeton, felületek glettelésére. Használatával 

tapétázásra, festésre alkalmas, sima felületet kapunk. Csak beltéri helyiségekben használható, ahol a páratartalom normál mértékû. 

Betonfelületeken való alkalmazása elõtt a felületeket Kvarc alapozóval kezelni kell. Csempeburkolat alá nem alkalmas, gipszkarton lapok 

glettelésére nem javasolt. Meszelt felületekre illetve mûanyag tapéták (vinil) alá nem használható.

Anyagösszetétel: Száraz keverék finomgipszbõl, kötésjavító szilárdító adalékokból.

Mûszaki adatok:  • Vízigény: 1 liter/1,2 kg por.

 • Feldolgozhatóság: 3 – 4 óra.

 • Száradási idõ: Kb. 2 óra.

 • Rétegvastagság: 0 – 3 mm.

Anyagszükséglet: kb. 0,9 kg/m2/mm.

Kiszerelés: 20 kg-os szelepes zsákban.

Tárolás: Száraz, hûvös, fedett helyen, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A simítandó felületnek szilárdnak (min. Hvh7, C8), szennyezõdésmentesnek kell lennie. Enyhe nedvesítés vagy diszperziós alapozás 

megkönnyíti a felhordást, de a száradási idõt megnöveli. Alapozást Kvarc alapozóval végezhetjük, ami a tapadást is javítja. A porkeveréket 

tiszta vízhez adagolva keverjük így krémszerû anyagot kapunk. A felhordás és simítás glettvassal egy munkafázisban történik. A következõ 

réteg felhordása csak a teljes száradás után történhet. Dübel vagy tipli csak az anyag teljes szilárdulása után 24 óra múlva terhelhetõ. 

Megfelelõ felületet biztosít festés és tapétázás számára. Festéshez minden a kereskedelemben kapható festék használható, kivéve a mész és 

a vízüvegfestékeket. Alkalmazása nem ajánlott 5 °C alatti hõmérséklet esetén.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–20/97–1

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Glettanyag gipszes – Belsõ
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Alkalmazási terület:
Alkalmazható betonaljzatok és egyéb betonfelületek kiegyenlítésére, szõnyegpadló, PVC padló, parketta és kerámiaburkolatok alá 

2-15 mm vastagságban. Belsõ és külsõ térben valamint padlófûtéshez. Fagyálló. Nem alkalmazható tartós nedvességnek kitett, vízzel telített 

födémeknél és aljzatoknál.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement, mûanyag kötõanyag és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadó szilárdság: min. 0,6 MPa.

 • Nyomószilárdság: 15,0 MPa.

 • Max. szemcsenagyság: 1,0 mm.

 • Vízigény: 2,2 – 2,4 dl/kg.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m2/mm.

Kiszerelés: 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyezõ körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A betonfelületnek szilárdnak (min. C8), zsugorodásmentesnek, por és szennyezõdésmentesnek kell lenni. Az aljzatkiegyenlítõ alkalmazása elõtt 

a portalanított és megtisztított felületet Kvarc – Univerzális alapozóval elõ kell kezelni. A habarcs bekeverését fúrógépbe fogott keverõszárral 

végezzük. A porkeveréket adagoljuk a vízhez és folyamatosan 3– 4 percig csomómentesre keverjük. 2– 3 perc, pihentetés után újra átkeverjük. 

A megkevert habarcsot a sarkoktól kifelé haladva S alakban folyamatosan, egyenletesen öntsük fel, majd rozsdamentes glettvassal terítsük 

szét, úgy hogy az anyag az elõzõ adag peremével összefolyjon. Az anyag egyenletesebb bedolgozásához, tüskéshenger használatát is ajánljuk.

A bekevert habarcsot 15 percen belül fel kell használni. A friss felületet az erõs napsütéstõl, légáramtól óvjuk. Az elkészült aljzatkiegyenlítés 

2– 3 nap múlva burkolható. Önálló felületként nem alkalmazható.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–2353/2001

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Aljzatkiegyenlítõ – NORMÁL
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Alkalmazási terület:
Önterülő, cement kötésű, nagyszilárdságú 2–15 mm (egyrétegű) vastagságban új vagy régi, egyenetlen betonfelületek kiegyenlítésére

alkalmazható – belső és külső térben; padlófűtésekhez is. Fagyálló. Lakó- és középületek kerámia-, szőnyegpadló-, PVC-burkolat, ragasztott 

parketta; közepes mechanikai igénybevételű ipari padlószerkezetek alá; kis terhelésű helyeken önálló járófelületként alkalmazható. 24 óra 

múlva járható, burkolható.

Anyagösszetétel: Cement, kvarchomok, speciális adalékok.

Mûszaki adatok:  • Nyomószilárdság: 28 napos korban: min. 25 MPa

 • Tapadószilárdság: 28 napos korban: min.1,0 MPa

Anyagszükséglet: 1,6 kg /m2/mm 

Kiszerelés: 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A betonfelületnek szilárdnak (min. C8), zsugorodásmentesnek, por és szennyeződésmentesnek kell lenni. Az aljzatkiegyenlítő alkalmazása előtt 

a portalanított és megtisztított felületet Kvarc-Univerzális alapozóval elő kell kezelni. A habarcs bekeverését fúrógépbe fogott keverőszárral 

végezzük. Vízigény: kb. 6 liter víz/25 kg-os zsák. A porkeveréket adagoljuk a vízhez és folyamatosan 3-4 percig csomómentesre keverjük. 

2-3 perc pihentetés után újra átkeverjük. A megkevert habarcsot a sarkoktól kifelé haladva S alakban folyamatosan, egyenletesen öntsük fel, 

majd rozsdamentes glettvassal terítsük szét úgy, hogy az anyag az előző adag peremével összefolyjon. Az anyag egyenletesebb bedolgozásához, 

tüskéshenger használatát is ajánljuk A bekevert habarcsot 15 percen belül fel kell használni. A friss felületet az erős napsütéstől, légáramtól 

óvjuk. Mérsékelt igénybevétel esetén önálló felületként is alkalmazható. Az elkészült aljzatkiegyenlítés 2 nap múlva burkolható 15 mm-es 

rétegvastagság mellett.

Feldolgozási hõmérséklet: +10 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-4/2002

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC 

Aljzatkiegyenlítõ – EXTRA
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Alkalmazási terület:
Cement bázisú, önterülő tulajdonságú, gyorskötésű, nagyszilárdságú előkevert beton. Alkalmazható külső és belső térben, önálló új felületek 

képzésére, vagy régi megrongálódott beton vagy aszfalt felületek javítására. Víz-, időjárás és fagyálló. Általánosan használható ipari közlekedési 

utak, rámpák, ipari és középületek padlóinak készítésére, felújítására, kopófelületek kiképzésére. Alkalmas 6 óra után gyalogos-, 48 óra után 

gumikerekes járművek forgalmára.

Anyagösszetétel: Cement, kvarchomok, speciális adalékok.

Mûszaki adatok:  • Szemcseszerkezet:  Ultra I.: 0 - 2,0 mm, Ultra II.: 0 - 4,0 mm,

  Ultra III.: 0 - 8,0 mm

 • Réteg vastagság:  Ultra I.: 2 - 20 mm , Ultra II.: 20 - 40 mm,

  Ultra III.: 40 - 80 mm

 • Nyomószilárdság: 1 napos korban: 12 MPa, 28 napos korban: 48 MPa

 •Tapadószílárdság: 28 napos korban: min 1,0 MPa

Anyagszükséglet: 1,6 kg /m2/mm 

Kiszerelés: 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
Az alapfelületet alaposan le kell tisztítani, a mozgó, repedt részeket el kell távolítani, zsír, olaj, festék és szervesanyag-mentessé kell tenni. 

A megtisztított felületet portalanítani kell, majd diszperziós alapozóval előkezelni. Az önterülőt a már meghúzott, de még nem teljesen száradt 

alapozóra kell teríteni. A zsák tartalmát keverőben, 2,5 liter vízzel kell alaposan megkeverni (mindig a vízhez adjuk a száraz anyagot) és 5 

percig pihentetni. Pihentetés után újra át kell keverni, majd azonnal teríteni. 30 percen belül bedolgozható mennyiséget szabad egyszerre 

bekeverni. Kis felületeknél nagyméretű acélsimítót, nagy felületeknél széles, hosszúnyelű elhúzó szerszámot kell használni. A feldolgozás 

után az első 5 órában lehetőleg permetezéssel vagy nedves takarással védeni kell a felületet a gyors kiszáradástól.

Feldolgozási hõmérséklet: +10 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-4/2002

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Aljzatkiegyenlítõ – ULTRA 
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Alkalmazási terület:
Alkalmas külső és belső térben, önálló új beton felületek képzésére , vagy régi megrongálódott beton vagy aszfalt felületek javítására. 

Használható ipari és középületek padlóinak, közlekedési utak, rámpák készítésére, felújítására, kopófelületek kiképzésére. A termék 

lényegében áll egy gyárilag előkevert,  cement bázisú, nagyszilárdságú  száraz betonból, és egy úgynevezett felületkeményítő kéregbetonból. 

Gyorskötésű, 6 óra után gyalogos, 48 óra után gumikerekes járművek közlekedésre alkalmas. Víz-, időjárás és fagyálló.  

Anyagösszetétel: Cement, kvarchomok, speciális adalékok.

  

Szemszerkezet: Alap: 0 – 8,0 mm      8 – 15 cm  vastagságban. 

 Kéreg: 0 – 4,0 mm      2 – 5 mm vastagságban.

Nyomószilárdság:  Alap: 1 napos korban: 12 MPa  28 napos korban: 30 MPa 

 Kéreg: 28 napos korban: 48 MPa

Tapadószílárdság: 28 napos korban:     min. 1 MPa

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Kiszerelés:  25 kg-os papírzsákban.

Felhasználási útmutató: Az alapbeton készülhet zsákos, vagy mixeres gyárilag előkevert betonból. Zsákos kiszerelés esetéjén ügyelni 

kell a megfelelő vízmennyiség betartására. A bekevert megfelelő mennyiségű betont - célszerűen vasalt - alapfelületre kell teríteni, egyenes 

léccel elhúzni, tömöríteni és simítani. Ha az alapbetont meglévő aljzatra hordjuk fel annak szilárdnak, por és szennyeződésmentesnek kell 

lenni. Az aljzatot felhordás előtt alapozni kell „KVARC Univerzális” alapozóval. A kéregbeton felhordása az alábbiak szerint történhet:

Kézi porszórással: a kéregbeton port két rétegben egyenletesen kell a lépésálló friss betonra teríteni, 4-10 kg/m2 mennyiségben.

Gépi porszórással: géppel történt lehúzás után közvetlenül a teljes mennyiséget géppel a friss betonra kell szórni.

Habarcs eljárással: a kéregbetont helyszínen kell vízzel összekeverni és a megszilárdult betonfelületre teríteni.  A 10 kg/m2 anyagfelhasználással 

kb. 5 mm rétegvastagság érhető el. A simítás kézi vagy gépi simítóval történhet.

Utókezelés: Az elkészített padlót simítás után minden esetben néhány órán belül utókezelni kell, páraáteresztő folyadék felvitelével, vagy 

finom vízpermettel.

Feldolgozási hõmérséklet: +10 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-4/2002

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Iparipadló-kéregbeton

34



Alkalmazási terület:
Külső és belső térben mész-cement kötésű vakolat és betonfelületek javítására.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement, speciális adalékok.

Mûszaki adatok:  • Nyomószilárdság: min. 70,0 MPa

 • Hajlítószilárdság: min. 10,0 MPa

 • Maximális szemcsenagyság: 0,5 mm

 • Vízigény: kb. 3 liter/25 kg

Anyagszükséglet: 1,8 kg por/m2/mm 

Kiszerelés: 5 és 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A javítandó alapnak szilárdnak, por-és zsírmentesnek kell lenni. Az alapot elő kell nedvesíteni. A javítóhabarcsot fúrógépbe fogott keverőszárral 

víz hozzáadásával 5 percig intenzíven keverjük. Ezután 3– 5 percig pihentetetjük, majd újból átkeverjük. A habarcs konzisztenciáját 

a vízmennyiség változtatásával, a felhasználás körülményeinek megfelelően állítjuk be. Mélyebb lyukak, repedések javítására földnedves, míg 

nagyobb felületek javítására hígabb konzisztenciájú javasolt. A javítást 25 mm vastagságig lehet egy rétegben végezni. Az elkészült felületet 

gyors kiszáradástól nedves ruha letakarással védeni kell.

Feldolgozási hõmérséklet: +10 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-24/99

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Betonjavító
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Alkalmazási terület:
Gyárilag előkevert, egykomponensű por termék.  Alkalmazható teraszok, erkélyek, pincék, aknák, medencék, alagutak, vizes helyiségek, 

épülethomlokzati részek, víz  és talajnedvesség, valamint víznyomás elleni szigetelésére. Továbbá meglévő szigetelések javítására, felújítására, 

de mindenek előtt ott, ahol a vékony, repedés-áthidaló bevonat a követelmény. A szigetelő  képesség mellett jó páraáteresztő tulajdonsággal 

is rendelkezik.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement, speciális adalékok.

Műszaki adatok: 
Tapadószilárdság: min. 1,0 N/mm2                                                     

Nyomószilárdság: 5,4 N/mm2 

Hajlítószilárdság: 2,8 N/mm2

Vizzáróság: nincs vízbehatolás / 28 nap után,1,5 bar nyomásnál

Repedés áthidaló képesség: min 0,4 mm                                                                               

Maximális szemcsenagyság: 0,5 mm

Páradifuziós ellenállás: /μ/ max 2000

Anyagszükséglet: 1,4 kg/m2/mm.

Kiszerelés: 20 kg-os papírzsákban

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között 1 évig.

Felhasználási útmutató: A javítandó alapnak szilárdnak, por-és zsírmenetesnek kell lenni. Az alapot elő kell nedvesíteni. A  szigetelő 

habarcsot adott mennyiségű tiszta vízzel, fúrógépbe fogott keverőszárral  intenzíven összekeverjük. Vízigény: 20 kg-os zsákhoz kb 5-6 liter 

víz. Keverés után 3-5 perc pihentetetés következik, majd újból át kell keverni. A habarcsnak kissé képlékeny konzisztenciájúnak kell lenni. 

Ezt a bekevert anyagot kell a felületre glettvassal egyenletesen felhordani. A kívánt vastagságot -max 5 mm- két rétegben kell  felhordani. 

Amikor az első réteg kissé meghúzott lehet a következő réteget felhordani. Az elkészült felületet gyors kiszáradástól nedves ruha letakarással 

vagy gyenge vizpermettel védeni kell. 5 ºC alatt a felhasználást nem lehet végezni

Feldolgozási hõmérséklet: +10 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-132/2006

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Szigetelő habarcs
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Alkalmazási terület:
A termék alkalmas önálló aljzatok, nem teherhordó beton felületek készítésére többrétegű vagy úsztatott esztrich formájában. Használható

szigetelőbetonok fedőrétegeként és padlófűtések beágyazására, valamint egyenletlen betonfelületek kiegyenlítésére. Feszültségek, repedések 

keletkezése nélkül köt, víz-, időjárás-, és fagyálló. Három minőségben kerül forgalomba: C12, C16, és C20.

Anyagösszetétel: Cement kötőanyag, osztályozott kvarchomok és tulajdonságjavító adalékok.

Mûszaki adatok:   C12  C16  C20

 • Hajlítószilárdság (28 napos) min. (N/mm2):  3,0  4,0  6,0

 • Nyomószilárdság (28 napos) min. (N/mm2):  12  16  20

Ajánlott rétegvastagság: 3 – 8 cm

Anyagszükséglet: 20 kg/m2/cm 

Kiszerelés: 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: Száraz, fedett helyen, bontatlan csomagolásban 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A zsákos vagy silós kiszerelésű gyárilag előkevert esztrichbetont 3 – 4 l/zsák mennyiségű vízzel keverjük össze. A keverés történhet 

betonkeverőgéppel vagy PFT HM típusú gépekkel. A bekevert megfelelő mennyiség esztrichbetont az alapfelületre kell teríteni, egyenes 

léccel elhúzni, tömöríteni és simítani. Ha az esztrichbetont meglévő aljzatra hordjuk fel annak szilárdnak, por és szennyeződésmentesnek 

kell lenni. Az aljzatot felhordás előtt alapozni kell „Kvarc – Univerzális” alapozóval. Ha hőszigetelő rétegre kerül felhordásra választóréteget 

kell alkalmazni, és a függőleges falak mentén és az átmenő csővezetékeknél dilatációs szalagot kell elhelyezni. A felület 7-10 nap múlva 

ragasztható, burkolható. A frissen bedolgozott esztrichbetont óvni kell a gyors kiszáradástól!

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–191/96

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Esztrichbeton
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Alkalmazási terület:
Díszítő, lábazati vakolatok, önterülő aljzatkiegyenlítő habarcsok, szívóképes betonok és vakolatok alapozásához. Gipszes felületek 

kezeléséhez, a szívóképesség csökkentésére. Termorendszerek vakolatai alá, a tapadási tulajdonságok javítására.

Anyagösszetétel: Műanyag diszperzió vizes oldata.

Anyagszükséglet: Szívóképességtől függő. Kb. 0,1 – 0,2 liter/m2

Kiszerelés: 1-5 és 10 literes flakonban.

Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban +5 és 30°C között. FAGYVESZÉLYES!

Felhasználási útmutató:
Az alapnak szilárdnak, festék- és szerves anyag-, por- és zsírmentesnek kell lenni Az alapozót hígítás nélkül (gipszfelületek, díszítő vakolat alá) 

vagy vízzel kétszeres térfogatra hígítva (önterülő aljzatkiegyenlítőhöz) kell használni, ecsettel vagy teddy hengerrel felhordva. A felhasználást 

legalább +5 °C felett kell végezni. Az alapozó részleges, mattnedves száradása után kezdhető a vakolás, az aljzatkiegyenlítő habarcs 

alkalmazásához a megszáradt alapozás ad jobb terülést. A munkaeszközök vízzel tisztíthatók.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–150/91

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Univerzális alapozó

38



Alkalmazási terület:
A Kvarc- Mélyalapozó minőséghibás falfelületek, mész-, cement bázisú vakolatok, önterülő aljzatkiegyenlítő habarcs, szívóképes beton 

és vakolatok alapozásához, gipszes felületek erősítéséhez kül-és beltérben egyaránt alkalmazható. Porózus felületekbe behatolva fokozza 

a vakolat szilárdságát ezáltal növeli a felületre felhordott vakolóanyagok tapadó képességet. Biztosítja az egyenletes nedvszívó képességet 

ezáltal megakadályozza a foltosodást.

Anyagösszetétel: Műanyag diszperzió és speciális minőségjavító adalékok vizes oldata.

Anyagszükséglet: Szívóképességtől függő. Kb. 0,1- 0,2 liter/m2 

Kiszerelés: 10 literes flakonban.

Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban +5 és 30 °C között. FAGYVESZÉLYES!

Felhasználási útmutató:
Az alapnak szilárdnak, festék- és szerves anyag-, por- és zsírmentesnek kell lenni Az alapozót hígítás nélkül (gipszfelületek, díszítő vakolat alá) 

vagy vízzel kétszeres térfogatra hígítva (önterülő aljzatkiegyenlítőhöz) kell használni, ecsettel vagy teddy hengerrel felhordva. A felhasználást 

legalább +5 °C felett kell végezni. Az alapozó részleges, matt nedves száradása után kezdhető a vakolás, az aljzatkiegyenlítő habarcs 

alkalmazásához a megszáradt alapozás ad jobb terülést. A munkaeszközök vízzel tisztíthatók.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–150/91

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC - Mélyalapozó

Ásványi alapfelületek szilárdításra

39
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Alkalmazási terület:
Belső és külső térben, régi és új falazatok alapvakolására. Nagy nedv szívó képességű falazó elemek esetén a gyártó előírásai az irányadóak.

Felhordást követően saját anyagában simítható. Gépi illetve kézi felhordástól függően a Hvh10 gépi és a Hvh10 kézi alapvakolatot ajánljuk. 

A gépi felhordás esetén a gúzolás elhanyagolható.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement, mészhidrát és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadószilárdság: min. 0,2 MPa

 • Nyomószilárdság: min. 3 MPa

 • Laza térfogatsúly: 1300 kg/m3

 • Maximális szemcsenagyság: 2 mm

Anyagszükséglet: A falazat minőségétől függ; kb. 14 kg/m2/cm

Kiszerelés: 30 kg-os papírzsákban és silóban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A felület szilárd, tiszta, száraz, zsugorodásmentes, egyenletes és nem túl nedvszívó legyen. A falazatra a vakolás előtt szabványos cementes 

gúzt kell felhordani. A szárazhabarcsot tiszta víz adagolásával 3-4 percig a kívánt konzisztenciára kell keverni és a még nedves gúzolt felületre 

felhordani. Az átlagos rétegvastagság 2 cm legyen. A felületet a kívánt módon besimítani vagy érdesíteni kell a fedővakolattól függően. 

A bekevert vakolatot 2 órán belül fel kell használni. Alkalmazási hőmérséklet: +5 és +25 °C. Fedővakolatot az alapvakolat teljes száradása 

után lehet felhordani.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–191/96

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Vakoló habarcs Hvh10
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Alkalmazási terület:
Belső és külső térben falazatok hőszigetelésére a hőtechnikai méretezés szerinti vastagságban. Betonyp, Heraklith, Ytong elemek esetén a 

gyártók előírásait kell figyelembe venni. Lélegző és páraáteresztő. Gépi és kézi felhordásra.

Anyagösszetétel: Duzzasztott perlit, cement, mészhidrát és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Hővezetési tényező: 0,13 W/m.K

 • Tapadó szilárdság: min. 0,15 MPa

 • Halmazsűrűség: 400 – 500 kg/m3

 • Testsűrűség: 450 – 550 kg/m3

 • Max. szemcsenagyság: 2 mm

 • Vízigény: kb.15 liter/zsák

Anyagszükséglet: kb.10 liter/m2/1 cm

Kiszerelés: 50 l-es papírzsákban./0,05m3/

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
Az alapot a vakolás előtt legalább 12 órával cementes gúzzal elő kell fröcskölni. A vakolás megkezdése előtt a fröcskölést vízzel alaposan át kell 

itatni. Célszerű egyszerre több zsák tartalmát összekeverni. A habarcs tömörítését simítóléccel végezzük. Egy rétegben max. 2 cm vastagság 

hordható fel, az újabb réteg felhordása csak az alatta lévő meghúzása után történhet. Rabicháló nélkül max. 5 cm vastagságú réteg készíthető. 

Száraz meleg időben kb. 48 órán keresztül a vakolatot tiszta víz permetezésével nedvesíteni kell. A vakolatot 24 órán belül nem érheti fagy. 

A kívánt felület elérése céljából Kvarc Simítóvakolat használatát javasoljuk A fedővakolat min.10 nap után hordható fel.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–84/97

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Hõszigetelõ – Normál
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Alkalmazási terület:
Külső térben falazatok hőszigetelésére a hőtechnikai méretezés szerint. Lélegző és páraáteresztő. Kézi felhordásra.

Anyagösszetétel: Habosított polisztirol, duzzasztott perlit, kvarchomok, cement, mészhidrát és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Hővezetési tényező: 0,08 W/m.K

 • Tapadó szilárdság: min. 0,08 MPa

 • Száraz térfogatsúly: 250 – 300 kg/m3

 • Max. szemnagyság: 2,5 mm

Anyagszükséglet: 10 liter/m2/cm

Kiszerelés: 50 l-es papírzsákban./0,05m3/

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
Az alapot a vakolás előtt legalább 12 órával cementes gúzzal elő kell fröcskölni. A vakolás megkezdése előtt a fröcskölést vízzel alaposan át 

kell itatni. A zsákok tartalmát egyben kell megkeverni, megbontott zsákot részben felhasználni nem szabad. Célszerű egyszerre több zsák 

tartalmát összekeverni. Egy rétegben max. 3 cm vastagság hordható fel, az újabb réteg felhordása csak az alatta lévő meghúzása után történhet. 

A bekevert habarcsot 2 órán belül fel kell használni. Maximális rétegvastagság: 8 cm. A vakolatot száraz, meleg időben kb. 48 órán keresztül 

tiszta víz permetezésével nedvesíteni kell. A felhordást követően 24 órán belül nem érheti fagy. A kívánt felület elérése céljából Kvarc 

Simítóvakolat használatát javasoljuk. A fedővakolat min. 10 nap után hordható fel.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–84/97

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Hõszigetelõ – Extra
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Alkalmazási terület:
Épületek csapóesőnek kitett homlokzati falára, különösen a lábazati felületekre. Erős mechanikai igénybevételnek valamint fagyállósági 

követelmények esetén. Felhordást követően saját anyagában simítható.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement, mészhidrát és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadó szilárdság: min. 0,2 MPa

 • Nyomószilárdság: min. 5 MPa

 • Laza térfogatsúly: 1300 kg/m3

 • Max. szemnagyság: 2 mm

Anyagszükséglet: A falazat minőségétől függ; kb. 16 kg/m2/cm.

Kiszerelés: 30 kg-os papírzsákban és silóban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A felület szilárd, tiszta, száraz, zsugorodásmentes, egyenletes és nem túl nedvszívó legyen. A falazatra a vakolás előtt szabványos cementes 

gúzt kell felhordani. A szárazhabarcsot tiszta víz adagolásával 3– 4 percig a kívánt konzisztenciára kell keverni és a még nedves gúzolt felületre 

felhordani. Az átlagos rétegvastagság 2 cm legyen. A felületet a kívánt módon besimítani vagy érdesíteni kell a fedővakolattól függően. 

A bekevert vakolatot 2 órán belül fel kell használni. Fedővakolatot az alapvakolat teljes száradása után lehet felhordani.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–84/97

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Lábazati Alapvakolat
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Alkalmazási terület:
Belső és külső térben, régi és új, hagyományos és hőszigetelő alapvakolatok simítóvakolataként.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement, mészhidrát és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadó szilárdság: min. 0,1 MPa

 • Maximális szemcsenagyság: 0,5 mm

 • Száraz térfogatsúly: 250 – 300 kg/m3

 • Max. szemnagyság: 2,5 mm

Anyagszükséglet: Kb. 4 kg/m2

Kiszerelés: 30 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
Az alapvakolatnak szilárdnak, jó nedvszívó képességűnek, érdesnek kell lennie. A felületet vakolás előtt vízzel alaposan át kell itatni.

A simítóvakolatot tiszta víz hozzáadásával a kívánt sűrűségűre keverjük kézzel vagy géppel. Próbavakolással kell ellenőrizni az elő-

nedvesítés helyes mértékét.  A vakolat felhordása kanállal vagy felcsapással történhet. A vakolatot nedvesen lehet elsimítani, átlagosan 3 mm 

vastagságban. +5 °C alatt vakolást nem lehet végezni. +25 °C felett tiszta víz permetezésével kell nedvesíteni a vakolatot.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–134/97

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Simító vakolat
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Alkalmazási terület:
Belső és külső térben lyukak, repedések, vakolathibák gépészeti vezetékek hornyainak javítására. Anyagában simítható.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement, mészhidrát és adalék.

Mûszaki adatok:  • Tapadószilárdság: min. 0,2 MPa

 • Nyomószilárdság: min. 3 MPa

 • Laza térfogatsúly: 1300 kg/m3

 • Maximális szemcsenagyság: 2 mm

Anyagszükséglet: A javítandó hibák függvénye.

Kiszerelés: 25 kg-os papírzsákban.

Tárolás: Száraz, hűvös helyen.

Felhasználási útmutató:
A felület szilárd, tiszta, száraz, zsugorodás- és pormentes kell legyen. Az alapot minden laza anyagtól meg kell tisztítani, célszerű vizes tisztítást 

végezni. A habarcsot vízzel a kívánt konzisztenciára kell megkeverni, tiszta víz hozzáadásával. Egy rétegben max. 2 cm vastagon alkalmazható, 

a még nedves vakolatra újabb réteg felhordható. A bekevert vakolatot 2 órán belül fel kell használni. Fedőréteget a vakolat teljes száradása 

után lehet felhordani.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–134/97

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Hobby vakolat
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Alkalmazási terület:
Ásványi alapú falazó elemek (tégla, kő, könnyűbeton) teherhordó falak, pillérek falazásához.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement, mészhidrát és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Nyomószilárdság: min. 5,0 MPa

 • Hajlítószilárdság: min. 1,0 MPa

 • Maximális szemcsenagyság: 3 mm

Anyagszükséglet: A falazó elemek méretétől és a falazat vastagságától függően kb:15 – 20 kg/m2/cm.

Kiszerelés: 30 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A falazó elemeknek épeknek és szilárdaknak kell lenniük. Szükség szerint ezeket elő kell vizezni. A száraz habarcsot tiszta víz hozzáadásával, 

kézzel vagy géppel a kívánt sűrűségűre keverjük. A habarcsot nagyobb mennyiség (több zsák) bekeverése esetén a felhasználás előtt 

keverőládában újra át kell keverni. A megkevert habarcsot a hőmérséklettől függően 1-3 órán belül fel kell használni! A falazást a falazó elemek 

előírásai szerinti (általában 10 mm) vastagságban kell végezni. +5 °C alatt a falazást nem lehet végezni és +25 °C felett utópermetezés 

szükséges.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–141/97

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Falazó habarcs (Hf 50)
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Alkalmazási terület:
Az építészetben alkalmazott téglafalazatokhoz, falazóelemek összekötésére teherelosztásra és hézagkitöltésre. 

A falazóelem nyomószilárdsága max. 2,0 N/mm2 legyen.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement, mészhidrát és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Nyomószilárdság: min. 3,0 MPa

 • Hajlítószilárdság: min. 1,0 MPa

 • Maximális szemcsenagyság: 3 mm

Anyagszükséglet: A táblázat szerint.

Kiszerelés: 30 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A falazó elemeknek épeknek és szilárdaknak kell lenniük. Szükség szerint ezeket elő kell vizezni. A száraz habarcsot tiszta víz hozzáadásával, 

kézzel vagy géppel a kívánt sűrűségűre keverjük. A habarcsot nagyobb mennyiség (több zsák) bekeverése esetén a felhasználás előtt 

keverőládában újra át kell keverni. A megkevert habarcsot a hőmérséklettől függően 1-3 órán belül fel kell használni! A falazást a falazó 

elemek előírásai szerinti (általában 10 mm) vastagságban kell végezni. +5 °C alatt a falazást nem lehet végezni és +25 °C felett utóperme-

tezés szükséges.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–141/97

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC 

Falazó habarcs (Hf 30)
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Anyagszükséglet: Az alábbiakban hozzávetőlegesen megadjuk néhány falazóelem habarcs szükségletét 1 m2 fal építéséhez:

  Falvastagság Száraz habarcs

Falazóelem          Szükséglet 
 (cm)  (kg/m2)

tömör kisméretű tégla               25  84

kettős méretű (ikersejt) tégla                             38  90

B-30 blokktégla                                   30  57

POROTHERM-30                                       30  47

POROTHERM-38                                       38  60

POROTHERM-38 NF                                 38  41

POROTHERM-30 NF                                 30  30

POROTON-30 45/19                                  30  28

POROTON-36 19/14                                  36  42

POROTON-36 19/21,5                               36  27

THERMOPOR 19/14                                  36  62

THERMOPOR 19/21,5                               36  55

THERMOTON                                            30  53

HB 30                                                         30  38

HB 36                                                         36  48

HB 38                                                         38  73

HB 38/19                                                    38  60

Az írásbeli felhasználási javaslataink, amelyeket tapasztalataink alapján a gyakorlat jelenlegi állása alapján adunk, nem képeznek jogi alapot és 

kötelezettségeket. Ezek nem mentesítik a vásárlót az anyag kipróbálása alól, hogy az a kívánt felhasználási célnak megfelel-e.

KVARC
Falazó habarcs (Hf 30)
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Alkalmazási terület:
Külső és belső térben, vizes falak javítására. Elsősorban régi épületek felújítására használható. Mindenféle nedvesség által károsított építmény: 

homlokzatok, pincék, belsőhelyiségek, műemlék jellegű épületek, templomok, favázas épületek, vályogfalú épületek esetén. A földdel fedett 

pinceboltozatoknál, túlméretezett falvastagságnál alkalmazása előtt egyedi vizsgálatot igényel. Hozzáfolyó víz esetén és víznyomás alatt álló 

helyen nem használható!

Anyagösszetétel: Kvarchomok, adalékok.

Kiszerelés: 30 kg-os papírzsákban

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
• A falfelületet meg kell tisztítani a régi vakolattól és 2 cm mélyen a fugákat is ki kell tisztítani.

• Két réteg felhordása között legalább két óra teljen el!

• Minden munkafolyamat előtt a falfelületet alaposan át kell nedvesíteni! 

• A habarcs vastagsága legalább 20 mm legyen! 

• A habarcsréteget csak simítani szabad, bedörzsölni tilos! 

• Minden természetes alapanyagú és diffúziós képességű festékkel festhető. Műanyag alapú festékek használata tilos! 

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A-747/93

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Szárítóvakolat
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Alkalmazási terület:
A hőszigetelő Termorendszer régi és új lakóházak, köz- és ipari épületek külső falainak utólagos hőszigetelésére szolgál. Alkalmazható 

a legtöbb falszerkezetre: beton, tégla, min. Hvh 10 vakolat, könnyűszerkezetes cement vagy faforgácskötésű lapokból szerelt falra.

A rendszer összetevői:  • termoragasztó (ragasztásra,ágyazásra,glettelésre)

 • simítóhabarcs

 • polisztirol hablemez

 • üvegháló

 • sarok és élvédő elemek

 • fedő vakolat

Műszaki adatok:  • termoragasztó- simítóhabarcs: szemcsenagyság maximum 0,5 mm

 • tapadószilárdság: 0,4 N/mm2

 • fedővakolat: szemcsenagyság maximum (1,0; 1,5; 2,0)

 • tapadó szilárdság: 0,1 MPa

 • polisztirol hablemez: hővezetési tényező: 0,04 W/mK

Anyagszükséglet:  1m2-hez:  – termo ragasztó 5 – 6 kg ,

  – polisztirol hablemez: 1 m2

  – üvegháló: 1,1 m2

  – fedővakolat: típustól függ

  – univerzális vagy színes alapozó

Kiszerelés: • termoragasztó: 25 kg-os papírzsákban

 • simítóhabarcs: 25 kg-os papírzsákban

 • polisztirol hablemez: 2 – 10 cm vastagságú, 100×50 cm-es táblákban

 • üvegháló: (145 g) tekercsben

 • sarok és élvédő elemek: 3 m-es szálakban

 • fedővakolatok: 40 kg-os papírzsákban, 15 és 20 kg-os vödörben

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

KVARC
Termorendszer
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Felhasználási útmutató: 
Elsőként a polisztirol hablemezt kell felragasztani Kvarc Termo ragasztóval. A zsák tartalmát kb. 6 – 8 liter tiszta vízhez adagolva csomómentesre 

keverjük, majd kb. 5 percig állni hagyjuk. Felhasználás előtt még egyszer átkeverjük. A ragasztási alapnak szilárdnak, festék és szerves anyag-, 

por- és zsírmentesnek kell lenni. A ragasztót a hőszigetelő táblák szélén folyamatosan, a felületén pedig 5 – 6 helyen pontonként kell felrakni. 

A lapokat négyzetméterenként 6 db dübellel kell megerősíteni. A hőszigetelő lapok vastagságának megfelelő lábazati indítósín használata 

szükséges. A polisztirol táblákat a ragasztó meghúzása után síkba csiszoljuk. Üvegszövet beágyazása, simítása: A felragasztott táblákra 

az előző módon bekevert ragasztót glettvassal felhordjuk, a friss ragasztórétegbe a simító élével gyűrődésmentesen besimítjuk az üvegghálót. 

A hálósávok kb. 10 cm-es átfedéssel kerüljenek egymásra, az éleknél legalább 20 cm-es átfedést alkalmazzunk. A beágyazott üveghálót még 

azonnal és folyamatosan friss habarccsal átsimítjuk A friss ragasztó rétegbe ágyazzuk be az él- és sarokvédő elemeket. Az így elkészített 

felületre min 5 nap után hordjuk fel a fedővakolatot. Kvarc–Univerzális alapozót a fedővakolatok előtt alkalmazni kell, a fedővakolatokat 

az alapozó matt-nedves állapotában kell felhordani. A vakolatok Termékismertetőiben leírt útmutatót kérjük olvassák el.

Feldolgozási hőmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–129/97

A gyártó a habarcs alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Termorendszer
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Alkalmazási terület:
A Kvarctherm hőszigetelőrendszer régi és új lakóházak, köz- és ipari épületek külső falainak utólagos hőszigetelésére szolgál. Alkalmazható 

a legtöbb falszerkezetre: beton, tégla, min. Hvh 10 vakolat, könnyűszerkezetes cement vagy faforgácskötésű lapokból szerelt falra.

A rendzser összetevői:
Rockwool RP-PT hôszigetelô lemez vagy RP-PL lamella

• KVARC Termoplus ragasztóhabarcs

• Üvegszál háló

• KVARC fedôvakolat

• KVARC alapozó, homlokzati falfesték

• dübelek, lábazati indítósín, élvédô profilok

KVARC
Kvarctherm rendszer
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Anyagmennyiség 1 m2 általános homlokzatra

KVARC Termoplus ragasztóhabarcs  6 kg/m2

Rockwool RP-PT vakolható kôzetgyapot lemez  1,05 m2

Acéltüskés tányéros dübelek

 – beütôszeges vagy csavaros  6–9 darab/m2

Üvegszál háló  1,1 m2

KVARC Alapozó  0,2 kg/m2

KVARC Strukturált fedôvakolat

 – 2 mm-es szemcsével  3 kg/m2

 – 1,5 mm-es szemcsével  2,5 kg/m2

KVARC homlokzati falfesték  0,4 l/m2

A fenti mennyiségek tapasztalati úton kerültek meghatározásra. Mivel erôsen függenek a kivitelezés precizitásától, a felület minôségétôl,

a gyártmány típusától, kiadósságától stb., ezek pontosságáért a KVARC MINERAL Kft. semmilyen felelôsséget nem vállal. A többi segédanyag

(például lábazati indítósín, élvédô profilok) mennyiségét a homlokzat tagoltsága alapján kell kiszámítani.
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Alkalmazási terület:
Külső és belső térben, hagyományos, normál és extra hőszigetelő alapvakolatokra valamint polisztirol lapos és kőzetgyapot hőszigetelő 

rendszerek fedővakolataként. 40 féle színárnyalatban.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, cement, mészhidrát és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadó szilárdság: min. 0,1 MPa

 • Max. szemcsenagyság: 1,5 mm, 2,0 mm

Anyagszükséglet:  • 1,5 mm-es vakolat esetén: kb. 2,5 kg/m2

 • 2,0 mm-es vakolat esetén: kb. 3,0 kg/m2

Struktúrák:  • Dörzsölt vakolat (1,5 mm, 2,0 mm) szemcseméretben

 • Gördülő szemcsés vakolat (2,0 mm) szemcseméretben

Kiszerelés: 40 kg-os papírzsákban.

Tárolás: A cementtel megegyező körülmények között, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A megfelelően szilárd, zsugorodásmentes, homogén alapot Kvarc - Univerzális alapozóval, ecsettel, jól át kell itatni. A Vékonyvakolatot 

célszerű homlokzatonként egyszerre bekeverni. A habarcsot glettvassal kell felhordani, az alapozó matt nedves állapotában. A kívánt 

struktúrát parafa- vagy műanyag simítóval (függőleges vagy vízszintes simításokkal) ajánlott elvégezni, alkalmazandó vastagság szemcsemérettől 

függően (1,5 ; 2,0) A vakolást folyamatosan kell végezni, az egyes szakaszokat még nedvesen kell folytatni. Száraz, meleg időben a 

vakolatot kötéséig tiszta vízzel permetezni kell. A habarcshoz adalékanyagot nem szabad tenni. A vakolatot 24 órán belül nem érheti fagy. 

Tűző napsütésben, esőben, tartósan párás-ködös időben, nagy szélben felhordani nem szabad.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–85/97

A gyártó a  vakolat alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Vékonyvakolatok (Vv)
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Alkalmazási terület:
Külső és belső térben, hagyományos, normál és extra hőszigetelő alapvakolatokra (simított felületre), valamint Kvarc-Termo és Kvarctherm 

rendszerekhez fedővakolatként. 180 féle színárnyalatban.

Anyagösszetétel: Műgyanta diszperzió, márvány őrlemények, kvarchomok, speciális adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadó szilárdság: min.0,2 N/mm2

 • Maximális szemcsenagyság: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm

Anyagszükséglet:  • 1,0 mm-es vakolat esetén: kb. 2 kg/m2

 • 1,5 mm-es vakolat esetén: kb. 2,5 kg/m2

 • 2,0 mm-es vakolat esetén: kb. 3,0 kg/m2

 • Kvarc-Alapozó: kb. 0,2 kg/m2

Struktúrák:  • Dörzsölt vakolat (1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm) szemcseméretben

 • Gördülő szemcsés vakolat (1,5 mm, 2,0 mm) szemcseméretben

Kiszerelés: 15 kg-os és 20 kg-os vödörben.

Tárolás: Fagytól, magas hőmérséklettől védett helyen, 1 évig.

Felhasználási útmutató:
A megfelelően szilárd, zsugorodásmentes, homogén és száraz alapot Kvarc-Univerzális alapozóval, ecsettel vagy teddyhengerrel jól át kell 

itatni. A Diszperziós vakolatot célszerű homlokzatonként egyben öszszekeverni. A különböző töltés dátumú vödröket egyben össze kell 

keverni, lassú fordulatszámú fúrógépbe fogott keverőszárral. A vakolatot rozsdamentes glettvassal kell felhordani, az alapozó matt-nedves 

állapotában. A kívánt struktúrát a felhordás után azonnal műanyagsimítóval függőleges, vízszintes vagy körkörös dörzsöléssel kell kialakítani. 

A gördülőszemcsés vakolatot műanyagsimítóval kell meggördíteni. Különböző színű vakolatok egymás melletti alkalmazása között 24 óra 

száradási időt kell betartani. A vakolatot 24 órán belül nem érheti fagy, csapó eső. Tűző napsütésben, esőben, tartósan párás-ködös időben, 

nagy szélben felhordani nem szabad A szerszámokat használat után azonnal el kell mosni.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–92/2001

A gyártó a  vakolat alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Diszperziós vakolatok (Dpv)
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Alkalmazási terület:
Külső és belső térben függőleges felületek, lábazatok, oszlopok,portálok díszítő vakolására. Külső térben vízszintes és járófelületek vakolására 

nem javasolt. A lábazatot szükség esetén lábazati alapvakolattal kell levakolni.

Anyagösszetétel: Kvarchomok, márványőrlemény, műanyag diszperziós kötőanyag és adalékok.

Mûszaki adatok:  • Tapadó szilárdság: min. 0,1 MPa

 • Térfogatsúly: 1650 kg/m3

 • Max. szemcsenagyság: (1 mm, 1,6 mm, 2,5 mm)

Anyagszükséglet:  A vakolat egyenletességétől függ, egyenletes alap esetén:

 • NORMÁL: 1 mm (3,5 kg/m2), 1,6 mm (6 kg/m2), 2,5 mm (8 kg/m2)

 • EXTRA: 1 mm (2,5 kg/m2), 1,6 mm (4 kg/m2), 2,5 mm (6 kg/m2)

 • Alapozó: kb. 0,2 kg/m2

Kiszerelés: 15 és 20 kg-os vödörben

Tárolás: Száraz, fedett helyen 1 évig tárolható. Fagytól, magas hőmérséklettől óvni kell.

Felhasználási útmutató:
Az alapnak egyenletesnek, száraznak és szennyeződés mentesnek kell lenni. Felszivárgó nedvesség ellen a falakat szigeteléssel kell 

ellátni. Felhordás előtt a felületeket alapozni kell. A vödör tartalmát gondosan át kell keverni, szükség esetén 1-2% víz hozzáadásával 

hígítani. A vakolatot a matt-nedves, félig megszáradt alapozott felületre hordjuk fel rozsdamentes glettvassal. A vakolat vastagsága 

kb. 1,5 szeres szemcsenagyság. Nagyobb felületek készítése esetén célszerű a szükséges mennyiséget egyben összekeverni. A vakolatot 

a teljes megszilárdulásig (kb. 3 nap) esőtől és erős napsütéstől védeni kell. Tűző napsütésben, esőben ,tartósan párás-ködös időben, nagy 

szélben felhordani nem szabad A munka befejeztével a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

ÉMI engedély száma: A–150/91

A gyártó a  vakolat alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Diszítõ vakolatok (Dv)
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Kvarc homlokzat festék: 
Vizes diszperziós kötőanyagú, víztaszító, időjárásálló, páraáteresztő, színezhető és mosható, dekoratív matt beltéri és homlokzatfesték.

Alkalmazási terület: 
Épületek külső belső falfelületeire alkalmazható. Felhordható vakolatra, betoncement, azbesztcement – és gipszfelületekre. Festetlen illetve 

már festett falfelületek festésére is használható.

Követelmények a falfelülettel szemben:  
A festendő felületeknek száraznak, por és zsírmentesnek kell lenniük. A szerkezetileg laza vagy nagyon szennyezett vakolatrészeket el kell 

távolítani és ki kell javítani.

Anyagszükséglet: 0,15-0,3l/m2  falfelülettől függően.

Kiszerelés: 15 és 20 kg-os vödrökben.

Tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz,  fagymentes helyen tárolva a gyártástól számított 1 évig őrzi meg minőségét.

Felhasználási útmutató:
A festetlen felületeket  portalanítás után, a felhordás előtt 24 órával Kvarc mélyalapozóval vagy Kvarc színezhető alapozóval kell előkezelni. 

Régi vakolatok esetében a vakolathibákat ki kell javítani, majd portalanítani de ez esetben is a felületet elő kell kezelni.  A Kvarc festéket 

az egyenletes szín érdekében alaposan össze kell keverni. Ezután lehet a falfelületekre a festéket felhordani. Az egyes rétegek felhordása 

között 4 órás száradási időt kell biztosítani. A festendő felület, a levegő és a festék hőmérséklete érje el a +5 °C-kot. Az egyszerre látszó 

falfelületekre célszerű azonos gyártási dátumú terméket felvinni. Festés után a szerszámokat azonnal vízzel le kell mosni mert  a már 

megszáradt festék csak oldószerekkel távolítható el.

Hígíthatóság: csapvízzel, szükség esetén maximum 5%.

Felhordható: ecsettel, hengerrel, szórópisztollyal.

Feldolgozási hõmérséklet: +5 és +25 °C között.

Száradási idő: min. 4óra (20°C-on).

ÉMI engedély száma: A-5/2000

A gyártó a  vakolat alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Diszperziós homlokzati festék
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Alkalmazási terület: 
Fedővakolatok szín-optimalizációjához. Külső és belső térben, hagyományos, normál és extra minőségű alapvakolatok, valamint hőszigetelő 

rendszerek fedővakolata alá, a felületek nedvszívó-képességének kiegyenlítésére, a tapadó-képesség javítása, valamint az optimális színhatás 

elérése céljából.

Anyagösszetétel: Gyárilag készre kevert vizes bázisú diszperzió speciális minőségjavító adalékokkal. 

Anyagszükséglet: Az alapfelület szívóképességétől és a hígítástól függően: 1-2 dl/m2.

Kiszerelés: 10 kg-os vödörben.

Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban +5 és +30 ºC között, a gyártástól számítva 12 hónapig használható fel. Fagyveszélyes!

Felhasználási útmutató:
Az alap legyen egyenletes (sík), száraz, minimum Hvh 10, illetve C12 minőségű, homogén, mozgás és zsugorodás-mentes. Portól és egyéb 

szennyeződésektől ugyancsak mentesnek kell lennie. Felhordás előtt a Színes alapozót kézi keverőgéppel lassú fordulatszámon gondosan 

át kell keverni. Nagyobb egybefüggő felület esetében a szükséges mennyiséget célszerű egyszerre bekeverni. A felhordás korongecsettel, 

teddy-hengerrel, vagy szórással történhet hígítás nélkül, vagy csapvízzel maximálisan 25%-os hígításban.

Feldolgozási hõmérséklet: 
Az általános építési körülményeknek megfelelő időjárási viszonyok között, jellemzően +5 és +30 ºC hőmérsékleti tartományban.

Száradási idő: min. 4 óra (20 °C-on).

ÉMI engedély száma: A-5/2000

A gyártó a  vakolat alkalmazásakor alapvetõ szakmai ismereteket feltételez.

KVARC
Színezhető alapozó
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