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Asigurarea calităţii: Autosupraveghere prin laboratorul propriu şi verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.
Garanţii: Garanţia producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicaţiile privitoare la consumuri, cantităţi şi punere în operă sunt bazate pe experienţa producătorului. 
În condiţii de aplicare care se abat de la prevederile fişei tehnice, aceste indicaţii nu pot fi preluate ca atare. Indicaţiile conţinute în fişă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformităţii domeniului 
de aplicare din şantier cu cel prevăzut în fişa tehnică.
Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi multiplicări, precum şi extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.
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Quarzsand NISIP CUARŢOS

DOMENIU DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPORTULUI

PUNEREA ÎN OPERĂ

RECOMANDĂRI GENERALE

DATE TEHNICE

Nisipul Quarzsand este utilizat la umplerea rosturilor de pavaje, ca material de umplutură sau pentru creşterea rugozităţii suprafeţelor finite la acoperirile epoxidice şi în alte domenii de tratare 
a suprafeţelor pardoselilor de betoane şi şape.

Nr. articol: K00899203-06 funcţie granulaţie

Tipul produsului 
Quarzsand este un nisip quarţos uscat în fabrică, sortat pe diferite 
granulaţii între 0 şi 1,2 mm. 

Nisip de cuarţ curat şi perfect uscat.

Se vor respecta recomandările din fişele tehnice ale produselor la care se foloseşte nisip cuarţos.

Folosit la umplerea rosturilor de pavaje conţinutul unui sac se toarnă pe suport, cu o mătură se intinde pe o suprfaţă mai mare. Surplusul se adună, se trece cu un compactor cu placă vibrantă 
peste pavaje, după care se verifică rosturile şi dacă este cazul se mai aplică încă o dată Quarzsand pe acesta. Dacă Quarzsand se foloseşte în sistemul de acoperiri epoxidice atunci se respectă 
atît granulaţia recomandată cît şi procedura specifică de aplicare a vopselei epoxidice. 

Se vor respecta normele specifice şi fişele tehnice ale materialelor cu care nisipul interacţionează.

Granulaţie maximă: 1,2 mm
Consum:  în funcţie de granulaţie; se stabileşte în şantier ca şi component al reţetelor de amestec.
Mod de livrare:  saci de 40 kg, europalet de 1,2 to, înfoliat pentru protectie contra umidităţii şi radiaţiilor UV. 
Depozitare:   Poate fi depozitat timp nelimitat, în loc uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original
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