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RG-DC – Kwarc Grunt
W a r s t w a  s c z e p n a  i  w z m a c n i a j ą c a
CHARAKTERYSTYKA
Preparat  RG  -DC  Kwarc  Grunt jest  cieczą  o
barwie  białej  lub  może  być  barwiony  (według
zapotrzebowania klienta).
Preparat  jest  kompozycją  odpowiednio
dobranych  wodnych  dyspersji  akrylowych,
polimerowych,  dodatków  modyfikujących,
wypełniaczy, stabilizatorów oraz pigmentów.
Produkt  ekologiczny,  po  wyschnięciu
bezzapachowy, nieszkodliwy dla zdrowia.

ZAKRES STOSOWANIA
Preparat  RG-DC Kwarc Grunt przeznaczony  do
powierzchniowego  zabezpieczania  materiałów
budowlanych,  gruntowania  ścisłych,  nie
chłonnych  podłoży  wykonanych  z  betonu,
gładkich elementów betonowych i żelbetowych.
Spełnia  rolę  spoiwa  adhezyjnego  (mostka
przyczepnościowego,  warstwy  sczepnej)
pomiędzy  warstwą  istniejącą  a  nowo
wykonywaną tj: tynkarską, posadzkową itp.)
Preparat RG-DC Kwarc Grunt przeznaczony jest
do:

 Wzmacniania  i  zabezpieczania
elementów betonowych i żelbetonowych

 Wykonywania  mostka  łączącego
(przyczepnościowego)  dwie  warstwy
materiałów

 Wykonywania podkładów o chropowatej
powierzchni

WŁAŚCIWOŚCI
Preparat RG-DC Kwarc Grunt działa na zasadzie
powierzchniowego  wiązania  się  z  zaprawami
budowlanymi,  betonami  i  krzemianami
naturalnymi,  oraz  tworzywem  drewno-
cementowym. 
Powoduje:

 Zwiększenie przyczepności
 Wzmocnienie nośności
 Spójność podłoża
 Ujednolicenie chłonności

WYDAJNOŚĆ
Zużycie preparatu wynosi 0,2 do 0,3 kg na m2 *
* zużycie uzależnione jest od rodzaju i jakości podłoża 

OPAKOWANIE
opakowania PE 10 l
opakowania PE 20 l

DANE TECHNICZNE
Baza

Nr Właściwość Wartość deklarowana

1. Czas wypływu 12 ± 1 [s]

2. Zawartość suchej substancji 4 %

3. Wygląd zewnętrzny
Jednorodna mleczna lub

kolorowa ciecz

Preparat  Gruntująco-Hydrofobizujący  RG-DC  Kwarc  Grunt  zawiera

wypełniacze mineralne i pigmenty, w celu nadania właściwej struktury

gruntowanej powierzchni.

Wypełniacz

Nr Właściwość Wartość deklarowana

1. Wygląd zewnętrzny
Jednorodna sucha, barwna 
mieszanka bez zbryleń i 
zanieczyszczeń mechanicznych

2. Gęstość objętościowa 1300± 25%* [kg/m3]

3.
Zawartość suchej 
substancji 

3.i98 ± 10 % [%]

* w zależności od barwy wypełniacza

SPOSÓB NANOSZENIA
Preparat  nanosi  się  na  powierzchnię  przy
pomocy  pędzla,  wałka  lub  urządzeń
hydrodynamicznych w temperaturze od +5 oC do
+30oC.
Sposób  aplikacja  uzależniona  jest  od
zastosowania,  dopuszcza  się  możliwość
stosowania mokre na mokre i mokre na suche.
Czas schnięcia Preparat RG-DC Kwarc Grunt na
powierzchni  wynosi  od  0,5  do  4  godzin,  w
zależności od jakości podłoża oraz od warunków
otoczenia tj.  temperatury,  wilgotności powietrza.
Roztwór należy przed użyciem wymieszać.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Termin przydatności  do użycia:  12 miesięcy od
daty produkcji podanej na opakowaniu.
Preparat należy przechowywać i transportować w
temperaturze od +5oC do +30oC.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Norma: 
PN-EN 1504-2

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR: 
03RG-DC Kwarc Grunt/2013
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