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TÉRBURKOLATOK

KÜLTÉRI TÉRKÖVEK, TERMÉSZETES 
KÖVEK BURKOLÁSA ÉS FUGÁZÁSA



Speciális quick-mix habarcsok
Vízáteresztő Víz nem áteresztő

Ágyazóhabarcs TPM D, TDM, TNH-fl ex NVL 300
Fugákra PFM 2, PFF PFM-94, PFN, PFH

Trassz a vulkanikus tuf jelentése.Tufa, azaz vulkáni tufa.. (Tofus latin szó, 
likacsos követ jelent.). A tufák magmás (eruptív) kőzetek csoportjába 
tartozó vulkáni törmelékes kőzetek, amelyek a vulkánokból a levegőbe 
röpített és ott megszilárdult lávarészekből álltak össze. 
Trassz magában nem kötőanyag. A habarcsokba kevert trassz adalék 
meggátolja a cementfátyol kivirágzást. Ezért a nedvesebb területeken is 
alkalmazhatjuk ezeket a habarcsokat. Trasszal ellátott habarcsok nagyon 
könnyen bedolgozhatók, és a kövek, téglák fugázásánál nem következik 
be a cementfátyol kivirágzás.

Mi a trassz?Mi a trassz?



Miért a speciális quick-mix habarcsok?
● könnyen bedolgozható
● hosszú élettartamú
● a kövek nem szennyeződnek mint más habarcsal
● gátolja a cementfátyol kivirágzást
● gátolják a növények átnövését

quick-mix fugázóanyaggal 
bedolgozva, kifugázva

helytelenül kifugázott 
térkövek



Színek
szürke
fekete
bézs

NVL 300
Ágyazó és fugázó anyag egy munka-
fázisban történik - térburkolatoknál 

Vastagágyású ágyazó-fugázó anyag 
min. 20 mm vastagságal.

● szemcsevastagság: 0–4 mm
● nyomószilárdság: min. 10 N/mm²
● keverési vízigény: 4,9 l/30 kg
● kiadóság: 19,5 l/30 kg
● anyagigény: cca 15 kg/m²/10 mm vastagságnál
● kiszerelés: 30 kg
● trassz adalékot tartalmaz

Felhasználható:
● kül-beltér, teraszok, kerítések, lépcsők, falburkolatok, ablakpárkányok egyidejű 
ragasztása és fugázása egy munkafázisban.

ANYAG



4
Pokládku provádíme tak, že vtlačujeme kameny do 
maltového lože s tím, že spáry jsou zcela vyplněny. 
Po zavadnutí maltu odřízneme zednickou lžicí 
a použijeme při další pokládce.

5
Po patřičném zaschnutí malty plochu zameteme 
koštětem.
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2
Dlažbu pokládáme do silného maltového lože. 
Minimální tloušťka vrstvy činí 20 mm.

3
Do naneseného lože pokládáme jednotlivé části 
dlažby. Celou plochu srovnáme pomocí laťe do 
vodováhy, nebo do požadovaného spádu.

Pro dokonalé očištění a odstranění případných 
zbytků cementového závoje po uplynutí doby 
potřebné pro vytvrzení očistěte celou plochu pomocí 
odstraňovače cementového šlemu quick-mix ZSE. 
Docílíte tím tzv. rozsvícení kamenné dlažby. Před 
čištěním doporučujeme provedení zkoušku čističe 
na zbytku kamene pro ověření možnosti použití. 
Čističe nejsou vhodné na kámen s vyšším obsahem 
sloučenin vápna (mramor atd...).

1
NVL 300 - Jedná se o minerální směs s obsahem 
trasových přísad eliminující tvorbu vápenných výkvětů.

Malta pro pokládku 
a následné spárování 
dlažeb NVL 300

4,9 l/
30 kg

Znázorněná technologie je technologií 
jednokrokovou, spárování lze rovněž provádět 
dodatečně stejným materiálem.

TECHNICKÝ POSTUP
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NVL 300

1
NVL300 trassztartalmú habarcs, mely megakadájozza 
a cementfátyol kivirágzást

3
Az előkészített habarcsba belehelyezzük a köveket.

A kövek tökéletes megtisztításához használjon ZSE 
cement eltávolítót. Ezzel a művelettel aléri a kévek 
tökéletes tisztaságát. A használat előtt ajánlatos 
kipróbálni maradék kövon, nem - e marja meg a kövek 
felső rétegét.
A cementfátyol eltávolító nem alkalmas márvány és 
egyébb más mész tartalmú kövek tisztítására.

2
A térköveket vastagágyas habarcsba helyezzük 
bele, min.20mm.

4
A habarcsba a köveket belehelyezzük úgy, hogy a fugák 
teljesen ki legyenek töltve. Miután a fugáknál a habarcs 
megcikkadt, kőműves kanállál eltávolítjuk a felesleget.

5
Miután a habarcs kellőképen megkötött, puhaszőrű 
seprővel eltávolítjuk a felesleges maradékot.

A képeken ábrázolt technológia egy lépésben 
ragaszt - ágyaz és fugáz. Utólagos fugázásra 
hiányos fugaanyag esetében lehetséges az 
utánna fugázás azonos anyaggal.

NVL300 ágyazóhabarcs 
és fugázó egy lépésben

TECHNIKAI ÚTMUTATÓ



PFN
Cementalapú, trassz tartalmú, kiválóan 
terhelhető fugázó habarcs kövek 
és betonkövek fugázásához. Megakadájozza 
a mészhidrát kivirágzást.

Cementalapú, trassz tartalmú, kiválóan terhelhető fugázó habarcs 
kövek és betonkövek fugázásához. 
Víz nem áteresztő habarcs.

fugázó habarcs

● szemcsevastagság: 0–1,25 mm
● nyomószilárdság: min. 25 N/mm²
● kiadóság: 16 l/25 kg
● anyagigény: 5,5–17,5 kg/m² kövek, fuganagyság, mélység függvénye
● ajánlatos fugák: 5–25 mm szélesség, min. 30 mm mélység
● kiszerelés: 25 kg
● trassz adalékot tartalmaz

Tulajdonságok:
● egykomponensű, víz nem áteresztő
● Kíváló tapadási tulajdonságokkal bír.
● fagy és szórósó álló
● könnyen bedolgozható

Felhasználható:
● térkő és természetes kő burkolatok
● Erkélyek, balkonok, teraszok...
● csekély és közepes terhelésre

ANYAG

színek
szürke
antracit
bézs



2
Plochu zbavte všech nečistot a usazenin. Rovněž 
dbejte na to, aby jste odstranili veškeré nečistoty ze 
spar v jejich celé šířce i hloubce.

3
Očištěný povrch dokonale navlhčete tak, aby byla celá 
plocha vydatně mokrá a tím i odplavený poslední zbytky 
nečistot. Na takto připravené ploše se již poté vyvarujte 
zbytečnému chození. Tím zamezíte zbytečnému 
zanášení nečistot na plochu. Ideální způsob jak plochu 
navlhčit je soustředěný proud vody z hadice.

1
Dlažbu pokládáme do malty NVL 300. Lepíme 
pomocí materiálu RKS a F-DBK.

5
Podklad připravený pro aplikaci spárovací malty 
PFN. Doporučený min. rozměr hloubky spar pro 
lehké zatížení je 30 mm, při spárování ploch se 
středním zatížením je min. doporučená hloubka 
40 mm. Spárovací malta je aplikovatelná 
ve sparách v rozmezí šířek od 5 do 25 mm.

4
Z navlhčeného podkladu nechejte zbývající vodu 
volně odtéct, nebo ji nechejte vsáknout do podloží. 
Popřípadě přebytečnou vodu vymeťte ven ze spar.

TECHNICKÝ POSTUP

11

za
hr

ad
ní

 p
ro

gr
am

brozura A5_Pokladka prirodniho kamene CZ_NEW_green.indd   11 16. 3. 2010   12:26:14

1
Szabálytalan követ az NVL300 ágyazóhabarcsba 
ágyazzuk. Ragasztjuk RKS vagy FDBK ragasztóval.

3
A fugázandó felületet úgy kell előnedvesíteni, hogy 
közvetlen a fugázás megkezdése előtt a burkolat kövei 
már ne legyenek szívóképesek. Legideálisabb megoldás 
a kövek nedvesítésére a slagból való locsolás.

2
A fugázó anyag felhordása előtt a fugahézagokat 
alaposan ki kell tisztítani. .

4
A benedvesített köveknél, fugáknál kivárjuk, amíg 
a víztócsák felszárodnak, eltűnnek.

5
Az így előkészített köveknél bedolgozhatjuk a PFN 
fugázó habarcsot. A csekély terhelésnél a minimális 
fugamélység 30 mm javasolt. A közepes erhelésnél 
minimális fuga mélység 40 mm. A fugázó habarcsot 
5-25 mm fuga szélességig aplikáljuk.   

PFN és PFH TECHNIKAI ÚTMUTATÓ



8
Hmotu nanášejte celoplošně na podklad pomocí 
nanášecího hladítka opatřeného tuhou gumou, nebo 
gumové stěrky s násadou.

6
Pro přípravu směsi volte vždy plastovou nádobu 
u níž bude převažovat výška nad šířkou. Tento detail 
je nezbytný proto, aby při přípravě směsi nedocházelo 
k nadměrnému vmíchávání vzduchu do směsi. Obsah 
balení smíchejte s čistou pitnou vodou v poměru 5,5l/25 kg.

10
Nanesenou hmotu nechejte na povrchu zavadnout. 
Doba zavadnutí je závislá na stupni nasákavosti 
podloží, a na klimatických podmínkách. Poté 
přistupte k prvotnímu čištění plochy.

7
Směs smíchejte s vodou pomocí nízkootáčkového mí-
sidla. Hmotu mícháme do stavu pastovité konzisten-
ce po dobu cca 3 minut. Čerstvě namíchaná hmota 
je okamžitě připravena k aplikaci. Není nutná žádná 
doba odležení připraveného materiálu.

9
Hmotu rovnoměrně rozprostřete všemi směry v ploše 
tak, aby se dostala do všech spar a zatekla do jejich 
plné hloubky bez tvorby dutin.

11
K prvnímu čištění plochy přistupte po cca 1–3 hod. 
od aplikace. Časový údaj nelze blíže konkretizovat, 
neboť je ovlivňován velkou řadou faktorů (teplota, 
vlhkost a další). Hrubé čištění provádějte pomocí 
hrubého koštěte a soustředěného proudu 
vody. První hrubé čištění neprovádějte tlakovou 
vodou. Čištění provádějte šetrně k plochám spar. 
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6
A habarcs elkészítéséhez műanyag keverő vödröt 
használunk. A vödör inkább magasabb, mintszélesebb 
legyen, ezzel elérjük a túlzott levegőbevitelt 
a habarcsunkba. A 25 kg- os kiszerelést 5,5l tiszta 
ivóvízzel keverjük meg.

8
Az anyagot az előkezelt, kifugázandó felületre öntjük, 
majd gumi behúzóval dolgozzuk be tömörítve az anyagot 
a fugahézagba.

10
A felhordott anyag miután megcikkad, letakarítjuk 
a köveket.

7
A habarcsot alacsonyfordulatszámú keverő eszközzel 
keverjük. A habarcsot kb.3 percig keverjük, amíg az 
álaga nem lessz krémes. Az így kikevert habarcsot 
azonnal aplikálhatjuk, nem kell pihentettni.

9
Az anyagot tökéletesen bedolgoztuk.

11
Az első letakarítás 1-3 óra elteltével történik. Ez 
a klimatikus feltételeknek függvénye, hőmérséklet, 
páratartalom stb. Tisztítsuk meg a felesleges fugázó anyag 
maradéktól a térburkolatot egy seprűvel mindíg a fugázatra 
átlósan, ezáltal is tömörítve a fuga felületét.



12
Po následujících dalších 30–90 minutách přistupte 
k druhému  nálnímu čištění plochy. Čištění provádějte 
vydatným množstvím proudem čisté vody. Plochu 
čistěte tak, aby znečistěná voda mohla bezproblémů 
odtékat pryč z dosahu spárovaných míst.

14
Pro dokonalé očištění a odstranění případných 
zbytků cementového závoje po uplynutí doby 
potřebné pro vytvrzení očistěte celou plochu pomocí 
odstraňovače cementového šlemu quick-mix ZSE. 
Docílíte tím tzv. rozsvícení kamenné dlažby. Před 
čištěním doporučujeme provedení zkoušku čističe 
na zbytku kamene pro ověření možnosti použití. 
Čističe nejsou vhodné na kámen s vyšším obsahem 
sloučenin vápna (mramor atd...).

13
Po takovém to očištění dojde ke 100 % prokreslení 
povrchu kamene bez jakýchkoli známek povrchového 
znečištění. Vlastní zaspárovaná plocha je pochozí po 
cca 3 hod. Celkové protvrdnutí malty nastane po cca 
7 dnech. Poté již hmota vykazuje pevnost cca 25 N/mm². 
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12
Po následujících dalších 30–90 minutách přistupte 
k druhému  nálnímu čištění plochy. Čištění provádějte 
vydatným množstvím proudem čisté vody. Plochu 
čistěte tak, aby znečistěná voda mohla bezproblémů 
odtékat pryč z dosahu spárovaných míst.

14
Pro dokonalé očištění a odstranění případných 
zbytků cementového závoje po uplynutí doby 
potřebné pro vytvrzení očistěte celou plochu pomocí 
odstraňovače cementového šlemu quick-mix ZSE. 
Docílíte tím tzv. rozsvícení kamenné dlažby. Před 
čištěním doporučujeme provedení zkoušku čističe 
na zbytku kamene pro ověření možnosti použití. 
Čističe nejsou vhodné na kámen s vyšším obsahem 
sloučenin vápna (mramor atd...).

13
Po takovém to očištění dojde ke 100 % prokreslení 
povrchu kamene bez jakýchkoli známek povrchového 
znečištění. Vlastní zaspárovaná plocha je pochozí po 
cca 3 hod. Celkové protvrdnutí malty nastane po cca 
7 dnech. Poté již hmota vykazuje pevnost cca 25 N/mm². 
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12
KB. 30-90 perc után a felületet tisztára mossuk. 
A tisztítást úgy végezzük, hogy a fuga anyagtól 
szennyezett víz elfolyhasson a kövekről és a fugákról.

13
Miután az anyagot lemostuk, megkapta a végleges 
formáját a felületünk. 3 óra mílva járható felületet 
kapunk, és kb. 7 nap múlva  a fuga anyag 
kikeményedik. Ekkor már a fugánk 25N/mm2 
nyomószilárdsággal bír. 

14
A kövek tökéletes megtisztításához használjon ZSE 
cement eltávolítót. Ezzel a művelettel aléri a kévek 
tökéletes tisztaságát. A használat előtt ajánlatos 
kipróbálni maradék kövon, nem - e marja meg a kövek 
felső rétegét.
A cementfátyol eltávolító nem alkalmas márvány és 
egyébb más mész tartalmú kövek tisztítására.
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PFM 94
Cementfátyol mentes térkő burkolás 
besöprős technológiával, és utólagos fuga 
anyag nedvesítéssel.

Egyszerű és könnyen bedolgozható, besöpörhető anyag.
Víz nem áteresztő.

besöprős fuga anyag

● szemcsevastagság: 0–1 mm
● nyomószilárdság: min. 10 N/mm²
● anyagigény: 5–25 kg/m² kövek, fuganagyság, mélység függvénye
● anyag megkötése: miután a fuga anyagot belocsoltuk
● mélység fugamélység: min. 15 mm
● kiszerelés: 25 kg

Felhasználható:
● kültér - járdák kialakítására
● csekély terhelés

ANYAG



3
Materiál v suchém stavu volně nasypeme na suchou 
položenou dlažbu.

1*
Dlažbu pokládáme do malty NVL 300. Lepíme 
pomocí materiálu RKS a F-DBK.

pímee 
2
Ke spárování kamenných a cihelných dlažeb nabízí 
quick-mix ojedinělé know-how.

Žádná záměsová voda. Pouze 
suchý materiál na suchý povrch.

TECHNICKÝ POSTUP

Při spárování v letních měsících provádějte vždy v ranních 
hodinách, když je ještě dlažba vychladlá. Zamezíte tak při mlžení 
příliš rychlému vyschnutí a přischnutí malty k podkladu, kterou 
budete následně obtížně odstraňovat.

4
Volně rozsypaný materiál rovnoměrně vpravíme do 
spár, které musí být zcela vyplněny pomocí gumové 
stěrky.

*  Fotogra e jsou pořizovány v ateliéru jen pro účel ukázky provádění spárování. Pískové lože neodpovídá 
technologickému postupu pro pokládku a lepení dlažby.
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1
Szabálytalan követ az NVL300 ágyazóhabarcsba 
ágyazzuk. Ragasztjuk RKS vagy FDBK ragasztóval.

3
Száraz anyagot a zsákból egyenesen a kövekre szórjuk.

4
Az így szétszórt anyagot gumielhúzóval elhúzzuk 
egyenletesen a fugákba.

* A fényképen lévő aljzat nem felel meg a térkövek lerakásának, a kép csak illusztráció. 

2
Az ilyen fugázásra a quick-mix egyedi megoldást kínál

Nyári időszakban a fugázást kora reggeli órákban végezzük, még 
a kövek nem hevültek fel. Így maximálisan elkerüljük a nemkívánt 
hatást, hogy a kövekre rászárodjon a fuga anyag, illetve gyorsan 
kiszáradnak a fugák- megrepedeznek és nem tömítenek.

PFM 94 TECHNIKAI ÚTMUTATÓ

Száraz anyagot száraz kőre 
szórjuk.



6
Rozhodujícím pracovním krokem je prvotní dokonalé 
provlhčení spárovací hmoty. Provedeme ho 
s dostatečným množstvím vodní mlhy (rozprašovačem), 
současně splachujeme přebytečnou směs z dlažby, 
a dbáme, aby proud vody nepoškodil tvar spáry. 
Je nutno dodat takové množství vody, aby spára byla 
provlhčena v celé své hloubce.

7
Cca po 12–15ti minutách v závislosti na teplotě 
a nasákavosti se voda vsákne, a povrch spár začne 
tuhnout. Počkáme na okamžik, kdy jsou spáry na 
povrchu dostatečně zatuhlé – nemazlavé.

5
Přebytečné množství spárovací hmoty v suchém 
stavu odebereme.

8
Po tomto prvotním zatuhnutí spár zesílíme proud 
vody. Každou dlaždici/kámen nyní dokonale omyjeme 
až k hraně spáry, abychom vytvořili čistý přechod 
mezi dlažbou a spárou.

Posledním krokem spárování je dokonalé omytí celé dlažby, které se provádí nejdříve po 8 hodinách 
proudem vody a pokud je třeba, tak i s použitím např. rýžového kartáče. Na plochách, které nejsou do 
spádu se může po zaschnutí objevit bílý závoj. Jedná se pouze o prachové zbytky plniva ze spárovací hmoty, 
které se odstraní opakovaným mytím. Po omytí odsajte loužičky houbou. Louže vody obsahují cement, 
který napomáhá vzniku nevzhledných map a cementových závojů. V případě, že druhý den od realizace 
zjistíme nedostatky vyspárování (opominutá místa apod.), je možné tato místa do 24 hodin lokálně opravit 
stejným postupem. Pro ještě dokonalejší tzv. rozsvícení dlažby je možné po 28 dnech aplikovat výrobek 
quick-mix ZSE (viz. str.23).

Pro dokonalé očištění a odstranění případných zbytků cementového závoje po uplynutí doby potřebné pro vytvrzení 
očistěte celou plochu pomocí odstraňovače cementového šlemu quick-mix ZSE. Docílíte tím tzv. rozsvícení kamenné 
dlažby. Před čištěním doporučujeme provedení zkoušku čističe na zbytku kamene pro ověření možnosti použití. 
Čističe nejsou vhodné na kámen s vyšším obsahem sloučenin vápna (mramor atd...).
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5
A felesleges fugaanyagot száraz álapotában 
összeszedjük.

7
A fuga anyag kb. 15-25 perc után megköt annyira, hogy 
az ujjunkat nem tudjuk belenyomni - a fuga anyag nem 
nyálkás, zsíros.

A kövek tökéletes megtisztításához használjon ZSE cement eltávolítót. Ezzel a művelettel aléri a kévek tökéletes 
tisztaságát. A használat előtt ajánlatos kipróbálni maradék kövon, nem - e marja meg a kövek felső rétegét.
A cementfátyol eltávolító nem alkalmas márvány és egyébb más mész tartalmú kövek tisztítására.

8
Tapasztaltuk, hogy a fuga anyag megkötött utánna 
a víznyomást nagyobbra állítjuk, és az összes követ 
tökéletesen lemossuk. Így érjük el a kívánt hatást, mely 
egy tökéletes átmenet a fuga és a térkő burkolat között.

6
A fuga anyagot tökéletesen be nedvesítjük permetezővel 
úgy, hogy közben a köveket is lelocsoljuk, így eltávolítjuk 
a köveken lévő anyagmaradványokat. Fontos, hogy annyi 
vizet locsoljunk a fugára, amennyi az egész mélységében 
kell. A fugaanyagot száradás ideje alatt nem szabad 
mehanikusan megérinteni, mint pld.simítani, tisztítani.  

A végleges tisztítást leghamarabb 8 óra elteltével végezhetjük el. Amennyiben szükséges a szennyeződés 
eltávolítására használhatunk akár mosókefét is. Az első száradás után cemetfátyol keletkezhet, mivel a víz 
kimoshatja a felesleges cementet. Ilyenkor a mosást megismételjük. Amennyiben másnap némi hibákat 
észlelünk a fugázásban, így ugyanolyan fugázási technológiával ezeket kijavíthatjuk. A kövek még hatékonyabb 
letakarításához 28 nap után használhatjuk a quick-mix ZSE cementfátyol eltávolítót, lásd 23. oldal.





színek
szürke
homokszín
bazalt

PFM 2
Epoxi fugázó habarcs fl aszter és ter-
mészetes kő burkolatokhoz, 
vízáteresztő.

Kétkomponensű, epoxi fugázó habarcs. Vízáteresztő fugázó anyag fl aszter és 
természetes kövek fugázására, beton, kerámia járólapok fugázására egyaránt 
felhasználható.

● nyomószilárdság: min. 25 N/mm² 7 nap után
● anyagigény: 4,6–18 kg/m² fugák szélességétől és vastagságától függ
● feldolgozható: kb. 25 perc
● kiszerelés: 25 kg

Felhasználható:
● Kül-beltér, gyalogos övezet, parkolóházak, teraszok, erkélyek, garázsbehalytók 3 t- ig, 
parkolók, kertek, parkok, járdák.
● közepes terhelés esetén

ANYAG



2*
Pokládané prvky dlažby klademe dle předem 
rozvrženého vzoru a dodržujeme stejné spáry.

3
Položenou dlažbu nutno v dílčích plochách srovnat 
pomocí latě.

1*
Dlažbu pokládáme do malty NVL 300. Lepíme 
pomocí materiálu RKS a F-DBK.

4
Jako poslední kontrola před spárováním je ověření 
rovinatosti pomocí vodováhy, nebo požadovaného 
spádu.

5
Spárování dlažeb provedeme materiálem quick-mix 
spárovací malta na dlažbu PFM vodopropustná.

6
Jedná se o dvousložkovou speciální maltu. Nejprve 
smícháme sypké množství materiálu s epoxidovým 
tvrdidlem.

Celý obsah do celého 
obsahu kbelíku.

TECHNICKÝ POSTUP

*  Fotogra e jsou pořizovány v ateliéru jen pro účel ukázky provádění spárování. Pískové lože neodpovídá 
technologickému postupu pro pokládku a lepení dlažby.
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1*
A köveket az NVL300 ágyazóhabarcsba ágyazzuk. 
Ragasztjuk RKS vagy FDBK ragasztóval.

3
Léc segítségével megvizsgáljuk a kovek 
magassági szintjét.

5
PFM vízáteresztő fugázó anyaggal fugázunk.

* A fényképen lévő aljzat nem felel meg a térkövek lerakásának, a kép csak illusztráció.

2*
A köveket előre megtervezett minta szerint kirakjuk, 
ügyelünk a fugáknál az azonos távolság betartására.

4
Vízmérték segítségével beállítjuk a dőlést, illetve a kövek 
megfelelő képpen lettek - e lerakva.

6
Ez a habarcs anyag kétkomponensű anyag, mely 
csak epoxi keményítővel keverhető.

PFM 2 és PFF TECHNIKAI ÚTMUTATÓ

Egész vödör anyaghoz egész 
üveget keverjük hozzá - 
térhálósító.



10
Před vlastní aplikací dokonale navlhčíme celou 
plochu čistou vodou.

12
Nanesený materiál rozprostřeme do plochy a do spár 
pomocí gumové stěrky.

11
Na navlhčenou plochu naneseme připravený 
materiál.

9
Připravená hmota musí být před zapracováním  do 
plochy roztékavé kašovité konzistence.

8
Opět důkladně promícháme.

Míchejte nízkootáčkovým 
mísidlem

7
Poté do směsi přidáme 10 % váhového množství čisté 
vody (2,2 litru na 22 kg balení).

10 % čisté vody a opět 
důkladně promíchat.
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7
Hozzáadunk 10% tiszta vizet, ami 2,2l, 
mivel a csomagolás 22kg.

9
Az elkészített anyag kásás állagú legyen.

11
A benedvesített felületre ráöntjük a fugaanyagot.

8
Ismét tökéletesen megkeverjük.

10
Fugázás előtt a fugákat és a köveket benedvesítjük.

12
A fuga anyagot gumi behúzóval a fugákba húzzuk.

10% tiszta vizet hozzá öntünk, 
és tökéletesen megkeverjük. 

Keverje kisfordulatos 
keverőgéppel.



14
Při stanovení množství potřebného pro spotřebu  
na danou plochu musíme být přesní, neboť jakékoli 
zbytky již nejsou dále použitelné.

13
Dbáme na to, aby malta byla důkladně zapracována 
do všech spár v celém průřezu.

15
Po cca 20 minutách po aplikaci plochu ometeme 
vhodně hrubým koštětem. Tím odstraníme volné 
přebývající zbytky spárovací malty a utvoříme zároveň 
konečnou podobu spár.
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13
Odafi gyelünk, hogy a behúzóval tökéletesen a fugákat 
bedolgozzuk

14
A fennmaradó fugaanyagot már nem használhatjuk el 
máshol, ezért pontosan kell kiszámolni, ne maradjon 
sok hulladék.

15
KB. 20 perc után a maradék fuga anyagot söpörjül 
le a kövekről. Ezzel a munkafázissal a végleges fuga 
felület kialakítását megkapjuk.



RZB
gyorskötő rögzítő beton

Azonnal feldolgozható anyag, mely nem követel előzetes keverést vízzel. 
Miután pld. oszlopot szeretnénk lebetonozni, elég a gödörbe beleszórni 
meglocsolni és a tetejét elsimítani a zsákból kiszórt anyagnak. 5 percen 
belül beindul a kötési folyamat. Felhasználható ipari és hobbi betonozásnál 
egyaránt.

● szemcsevastagság: 0–8 mm
● feldolgozhatóság: kb.5 perc
● vízigény:   15cm vastagság után 3-3,5l víz 
  25 kg anyagnál
● kiadóság: kb 13l kész anyag 25 kg száraz anyagból
● 15 cm rétegvastagság után belocsolni 
● kiszerelés: 25 kg

Felhasználható:
● kerítés oszlopok, ruhaszárítók, kerti padok, hinták, útjelzőtáblák .... rögzítésre

... egy kis vizet bele, és készen vagy vele!

ANYAG
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Tyto kroky postupně opakujeme ve stejném pořadí až do chvíle, kdy je v jámě dosaženo vhodné výšky směsi RZB pro 
osazení kotvy. Tuto výšku kontrolujeme průběžně měřením. Kotvu musíme osadit do čerstvé betonové směsi ještě 
před jejím vytvrzením (cca do 5–10 minut od smíchání s vodou). Po osazení kotvy je potřeba zajistit její stabilitu 
vhodným způsobem, např. podepřením.

1
Pro uložení kotvy vyhloubíme jámu (otvor) dostatečně 
hlubokou a velkou. Takto vyhloubenou jámu dostatečně 
předem provlhčíme (nesmí v ní stát voda).

2
Do připravené jámy nasypeme první vrstvu suché 
směsi RZB asi 15 cm vysokou.

4
Provlhčená hmota RZB se ihned po provlhčení 
promíchá rýčem (lopatou), aby došlo k rovnoměrnému 
promíchání přidané vody.

3
První vrstva RZB se opět důkladně provlhčí vodou 
v celé svojí hloubce.

6
Tímto způsobem lze velmi rychle a jednoduše kotvit 
různé konstrukce plotů, držáků, sušáků, houpaček, 
konstrukce různých zahradních staveb nebo podpůrné 
konstrukce dle potřeby.

5
Následnými kroky se zbytek jámy vyplní směsí 
RZB se stejným postupem smíchání s vodou až po 
požadovanou úroveň.

TECHNICKÝ POSTUP
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1
A tartó szerkezetnek kiásunk egy megfelelő méretű 
gödröt. A gödör falát benedvesítjük, nem állhat a 
gödörben víz.

3
Az első réteget belocsoljuk kellő mennyiségű vízzel.

5
Így megkötött RZB anyag tetejét elsimítjuk.

Az alábbi munkafázisokat addig ismételjük, amíg a kellő magassági pontot nem érjük el - gödör teteje. Miután belehelyeztük 
a tartó konzolt, állítjuk vizszintbe-függőleges pozícióba, mert 5-10 perc után beindul a kötési folyamat, nem mozdíthatjuk 
meg.

2
Az így előkészített gödörbe szórjunk kb. 15 cm RZB 
anyagot rögtön a zsákból.

4
Az RZB anyagban azonnal beindul a kötési folyamat. 
Amennyiben egy lapát vagy ásó segítségével segítünk a 
víznek bejutni a lenti rétegekbe is, így tökéletesebben 
átivódik a víz a lenti rétegekbe. 

6
Így könnyen lebetonozhatunk különböző tartó 
konzolokat, vasakat, oszlopokat.

RZB TECHNIKAI ÚTMUTATÓ



TPM D
Trassztartalmú drénbeton nagy terhelés esetére

● nyomószilárdság: min. 30 N/mm²
● szemcsevastagság: 4/8 mm
● anyagigény: kb 20 kg száraz habarcs/m2/10 mm rétegvastagság
● kiszerelés: 40 kg

színek
szürkeszürke

PFH
víz nem áteresztő trassztartalmú 
fugázó habarcs nagy terhelésre.

● nyomószilárdság: min. 30 N/mm²
● szemcsevastagság: 0–0,5 mm
● fugaszélesség: 5–25 mm
● minimális fugamélység:  30 mm gyalogos forgalomnál
   40 mm közepes, nagy terhelésnél
● fagy és szórósóálló
● kiszerelés: 25 kg

színek
szürke

TDM
trassztartalmú cementalapú, fagyálló és vízáteresztő 
drénbeton, habarcs térkövek és lapok ágyazó 
habarcsa.

Trassz adalékot tartalmaz.

● szemcsevastagság: 1,5–4 mm
● nyomószilárdság: min. 16 N/mm²
● vízáteresztés: > 1 000 I/m²/óra
● anyagigény: cca 16 kg/m2/10 mm rétegvastagság
● kiszerelés: 30 kg

színek
szürkeszürke

Drénbetonok, fugázók és ragasztók:



PFF
vízáteresztő fugázó habarcs ECT technológiával 
rendelkezik csekély terhelésre 

ECT - Easy Clean Technology

● nyomószilárdság: min. 8 N/mm² 7 nap elteltével
● szemcsevastagság: 0–0,8 mm
● minimális fugaszélesség: 3 mm
● minimális fugamélység: 30 mm
● terhelhetőség: kb.24 óra után
● teljes terhelhetőség: kb.7 nap után
● kiszerelés: 25/12,5 kg

színek
homokszín
szürke
bazalt



quick-mix termékek kövek, 
térburkolatokhoz:
NKF
C2TES1 besorolású fehér fl exibilis ragasztó
Fehér fl exibilis ragasztó természetes kőburkolatokhoz, 
csempékhez, járolapokhoz.

● szemcsevastagság: 0–0,6 mm
● anyagigény: kb. 1,3–3,4 kg/m² 
(a felhordó fésű fogának függvénye)
● besorolási osztály: C2 TE S1
● kiszerelés: 5/25 kg

színek
fehér

MK 900 
a MK 911 schnell
fl exibilis márványragasztó

● szemcsevastagság: 0–0,6 mm
● vízigény: 6 l/25 kg
● terhelhetőség: 24 óra/schnell 3 óra
● anyagigény: 1,2 kg/m2/mm vastagságnál
● átlagos anyagigény: 1,3–3,4 kg/m²
(a felhordó fésű fogának függvénye)
● feldolgozható: 4 hodiny / schnell 40 minút
● besorolási osztály: C2 TE S1 / schnell C2 FT
● kiszerelés: 25 kg

színek
fehér

MF 911
fl exibilis gyorsankötő fugázó habarcs
Világos színű kövekhez, márványhoz, mészkőhöz, 
természetes kövekhez, fugaszélesség 3-8mm.

● szemcsevastagság: 0–0,6 mm
● terhelhető: 24 óra után
● vízigény: 1,2–1,4 l/5 kg
● járható: 2 órán belül
● habarcs: felhasználható padlófűtésnél is
● feldolgozható: 40 perc
● anyagigény: 0,4–0,7 kg/m² fugaszélesség függvénye
● besorolási osztály: CG 2 WA 
● kiszerelés: 5 kg

színek
szürke
fehér
ezüstösszürke
antracit
bézs



F-DBK
C2TES1 fl exibilis ragasztó
Flexibilis vékonyágyas ragasztó kövek, járólapok, 
csempék ragasztására.

● feldolgozhatóság 23 ºC: kb.2-3 óra 
a környező hőmérséklet függvénye 
● keverési vízigény: 6,5 l/25 kg
● pihentetés: 5 perc
● anyagigény: 1,3 kg/m²/mm anyagvastagság
● átlagos anyagigény: 1,4–4 kg/m² 
(a felhordó fésű fogának függvénye)
● fugázás: 24 óra elteltével
● besorolási osztály: C2 TE S1
● kiszerelés: 25 kg

FM
Trassz tartalmú habarcs dísztégla, 
kőburkolatok, klinkertégla és más 
burkolat utólagos kézi fugázására.

FM-X
Trassz tartalmú habarcs dísztégla, 
kőburkolatok, klinkertégla és más 
burkolat utólagos gépi fugázására.

● szemcsevastagság: 0–1,25 mm
● nyomószilárdság: > 15 N/mm²
● vízigény: 3,5–4 I/30 kg
● kiadóság: 18 I/30 kg
● anyagigény: 4–7 kg/m² burkolat, 
fugaszélesség és mélység függvénye
● besorolási osztály: CG 2W
● kiszerelés: 30 kg

● szemcsevastagság: 0–1,25 mm
● nyomószilárdság: > 15 N/mm²
● vízigény: 5 I/30 kg
● kiadóság: 18 I/30 kg
● anyagigény: 4–7 kg/m² burkolat, 
fugaszélesség és mélység függvénye
● besorolási osztály: CG 2W
● kiszerelés: 30 kg

színek
szürke

színek
szürke
világosszürke
fehér
fekete
sötétszürke
antracit
bézs

színek
szürke
világosszürke
fehér
fekete
sötétszürke
antracit
bézs
sárga
narancssárga
lazac
réz
vörös
barna
zöld

világosszürke

sötétszürke



Folyékony tisztítószer cementfátyol, mészkivirágzás eltávolító szer beton-
felületen és falburkolaton egyaránt használható.

ZSE
cementfátyol eltávolító szer

● anyagigény: kb. 150-350 ml /m2, felület szennyeződésének függ-
vényében. A ZSE aplikálása előtt próbalja ki hatását kévésbé látható 
helyen.
● kiszerelés: 1 liter

Oldószermentes mélyalapozó, nedvszívó aljzatoknál használatos, 
egyesíti az anyagok nedvszívó képességét. Kinti benti használatra.

UG
univerzális mélyalapozó

● anyagigény: kb.0,25 kg/m2, aljzat nedvszívó 
képességének függvénye

Vékony és közepes ágyas ragasztó és fugázó.

RKS
C2TES1fl exibilis trassztartalmú ragasztó síktéglákhoz, 
klinkertéglákhoz, lapkák ragasztásához és fugázáshoz. 
EPS, XPS és MW hőszigetelésű rendszerekhez, kül-belté-
ren használható.

● szemcsevastagság: 0–1 mm
● keverési vízigény: kb. 6,0 l/25 kg
● kiadóság: kb.19l 25 kg-os kiszerelésből
● anyagigény: kb 1,3 kg/m2/mm anyagvastagság függvényében 5-7 kg/m2

● besorolási osztály: C2 TE S1
● kiszerelés: 25 kg

EPS, XPS és MW hőszigetelésű rendszerekhez, kül-belté-

/mm anyagvastagság függvényében 5-7 kg/m2

színek
szürke



Ásványi betonkeverék kertépítészeti tevékenységekhez, 
járdaszegályek lerakásához, lépcsőzetes kertépítéshez.
Az anyag trassz adalékot tartalmaz.

Samot tartalmú habarcs tűzhelyek, kandallók, kemencék felujytására, 
kikenésére, max. 1000°C.

Száraz beton eszrich, betonozható 40-100 mm-ig. 
Kül-beltéren használható.

GBB
CT C 25 F4 Trassztartalmú ásványi beton keverék

FFM
hőálló habarcs

BS 428
esztichbeton CT C 30 F5 minősítés

● szemcsevastagság: 0–8 mm
● vízigény: 3–3,5 l/30 kg
● anyagigény: 20 kg/m²/10 mm vastagságnál
● átlagos anyagigény: 1,4–4 kg/m² 
(a felhordó fésű fogának függvénye)
● kiszerelés: 30 kg

● szemcsevastagság: 0–1 mm
● vízigény keverésnél: 0,3–0,5 l/2 kg
● kiszerelés: 2 kg, 5 kg, 25 kg

● szemcsevastagság: 0–8 mm, nyomószilárdság min. 30 N/mm²
● anyagigény: 21 kg/m²/10 mm vastagságnál



JEGYZETEK



JEGYZETEK



Intelligens építőanyag

Az Ön területi képviselője és tanácsadója:
Mészáros Attila                       +421 905 592 793, +36 70 35 38 034                           attila.meszaros@quick-mix.sk

quick-mix SK s.r.o.
Veľký Meder
Mostová 3476
932 01 Veľký Meder

telefón:+421 315 552 405
fax: +421 315 552 472
mobil: +421 905 783 643
www: www.quick-mix.hu
e-mail: info@quick-mix.sk

Mészáros


