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Ārējo kāpņu apdare ar krāsainajiem kvarca akmentiņiem bez
hidroizolācijas

Kāpnēm ar neslīdošu, dekoratīvu virsmu

Colorit kvarca špaktelējums ir fleksīva, krāsaina aizsardzība pret nodilšanu, ar atvērtām porām
augstvērtīgam, dekoratīvam kāpņu pārklājumam. Kā alternatīvu Colorit - kvarcam var iestrādāt
arī marmora granti.

> Ļoti dekoratīvs
> Izturīgs pret nodilumu un mehāniski noslogojams
> Neliels struktūras augstums
> Spainī gatavs lietošanai
> Bezšuvju iestrāde
> Ilgstoši elastīgs
> Izturīgs pret temperatūru no - 40° C līdz + 90°C
> Izturīgs pret UV staru iedarbību
> Plaisas sedzošs
> Ar ūdens tvaiku difūzijas spēju
> Paredzēts jaunbūvēm un sanācijai
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Materiāla aprēķins

Materiāls Iepakojums Cena EUR
par kg

Cena EUR
par m2

Primer 1-K-PUR
Pārklājumu gruntēšanai un stingram,
ilgstoši kalpojošam savienojumam.
Minerālām pamatnēm, folijiem un bituma
pamatnēm
Patēriņš: 200 g /m2*

5 kg 12,52 2,50

Colorit-Quarz Bindemittel (krāsainā
kvarca) saistviela
Kā špakteles masa Colorit kvarcu
saistīšanai 1,7 kg saistvielas
pietiek 25 kg kvarciem  2-3 mm.
Patēriņš  850 g/ m2*

1,7 kg 24,10 20,49

Colorit-Quarze Fertigmischung (krāsaino
kvarcu gatavais maisījums)
Patēriņš: 12,5 kg/ m2*
(Cena pēc pieprasījuma 2- 3 mm)

25 kg 1,15 14,38

Materiāla izmaksas uz m2 37, 37 EUR
 Norādes par materiāla patēriņa vērtības ir orientējošas. Atkarībā no būvobjekta īpatnībām, no iestrādes nosacījumiem reālais patēriņš var paaugstināties vai

pazemināties.

 Visas cenas norādītas EUR bez PVN.
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Primer 1-K-PUR
Gruntējums minerālām pamatnēm un folija pamatnēm

TEHNISKIE DATI

Īpašības
Sastāvs Poliuretāna priekšpolimērs uz šķīdinātājus saturoša
Ūdens spiediena pretestība Nav neblīvu vietu (1m ūdens kolonna, 24 st.)
Saķere uz betona 2,2 ± 0,2 N/mm2 lūzums betonā
Cietība (Shore-A) >95
Iestrādes temperatūra 5°C līdz 35°C
Žūšanas laiks 2-3 stundas
Viegla noslogojamība 12 stundas
Virsma pilnībā sacietējusi 4 dienas

ĶĪMISKĀ IZTURĪBA
Kālija hidrāts 20% + Nātrija hidroksīds 20% +
Amonjaks 10% + Sērskābe 10% +
Sālsskābe 10% + Jūras ūdens +
Benzols + Toluols +
Tīrīšanas līdzeklis + Dihlomertāns -
Dīzeļa eļļa + N-metila purrolidons

(Bremžu šķidrums)
-

(+ izturīgs, - neizturīgs, ± izturīgs uz īsu brīdi)

PRODUKTA APRAKSTS PRIMER 1-K-PUR ir caurspīdīgs, pusciets, dziļi iesūcošs
vienkomponentes poliuretāna gruntējums uz šķīdinātājus saturošas bāzes. Sacietē, reaģējot ar  pamatni
un gaisa mitrumu.
ĪPAŠĪBAS Vienkārša uzklāšana (ar rullīti vai izsmidzināšanas iekārtu).

 Lieliska saķere uz absorbējošu laukumu virsmām. I
 Ātri žūstošs.
 Piešķir pietiekoši elastīguma, lai pieļautu virsmas kustības,
 Izturīgs pret uzkrājušos ūdeni,
 Izturīgs pret salu

PIELIETOJUMS PRIMER 1-K-PUR pārsvarā tiek izmantots kā gruntējums ūdeni
atgrūdošiem poliuretāna krāsojumiem un poliuretāna šuvju blīvēšanas
masām uz absorbējošām virsmām, tādām kā:

 betons
 vieglais betons
 klons
 folijas
 koks, utt.

To var izmantot arī uz veca un trausla betona laukumu virsmas stabilizatora. To var izmantot kā pret
ķimikālijām izturīgu aizsargplēvi pret eļļām, smērvielām, mitrumu, ķimikālijām un pret citiem
šķidriem netīrumu pleķiem.

PATĒRIŅŠ
apm. 200 g/m2 vienā slānī.
Šis segums praktiski ir uzklāts ar rullīti uz gludas virsmas optimālos
apstākļos. Tādi faktori kā virsmas caurlaidība, temperatūra, mitrums,
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uzklāšanas
metode un
nepieciešamais
seguma klājums
var ietekmēt
patēriņu.

IESTRĀDE

GRUNTĒŠANA

Virsmas sagatavošana
Rūpīga virsmas sagatavošana ir ārkārtīgi svarīga optimāla nosedzošā
klājuma un izturības iegūšanai. Pamatnēm jābūt sausām, ar labu
nestspēju un brīvām no saķeri mazinošām vielām, un tās ir atbilstoši
jāsagatavo. Maksimālais mitruma daudzums virsmā nedrīkstētu pārsniegt
5%. Jaunām grīdām vai klona grīdām ir jāžūst vismaz 28 dienas. Vecus
klājumus, netīrumus, taukus, eļļas, organiskas vielas un putekļus ir
jānoņem, izmantojot slīpmašīnu. Visas brīvi turošās virsmas daļas un
slīpēšanas putekļus ir rūpīgi jānoņem.
UZMANĪBU: virsmu nedrīkst mazgāt ar ūdeni!
Labāko rezultātu iegūšanai temperatūrai uzklāšanas brīdī būtu jābūt starp
+10°C un +20°C. Zemāka temperatūra paildzina sacietēšanas laiku,
augstāka - paātrina. Liels mitrums var atstāt ietekmi uz sedzošo klājumu.
PRIMER 1-K-PUR uzklāt ar rullīti vai otu vienmērīgā kārtā, izvairīties
no peļķu veidošanās. Lielāku virsmu gadījumā ir iespējama uzklāšana,
izmantojot Airless izsmidzināšanas ierīci.

PIEGĀDES
IEPAKOJUMS

UZGLABĀŠANA

DROŠĪBAS
PASĀKUMI

IETEIKUMS: Ja virsma ir ļoti trausla, tāda kā vieglais betons vai
cementa klājums, uzklāt divus PRIMER 1-K-PUR slāņus.

5 kg

PRIMER 1-K-PUR var uzglabāt 6 mēnešus normālos uzglabāšanas
apstākļos. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. Materiālu sargāt no mitruma un
tiešu saules staru iedarbības.

PRIMER 1-K-PUR satur izocionātus un ksilolu. Skatīt ražotāja
informāciju. Ugunsnedrošs. Turēt pienācīgā attālumā no uguns avotiem.
Nesmēķēt. Ievērot pietiekošu ventilāciju. Cimdiem un brillēm jāaizsargā
rokas un acis. Ja materiāls nokļūst acīs, skalot ar lielu daudzumu ūdens
un meklēt medicīnisku palīdzību. Transportējot, uzglabājot un iestrādājot
produktu, ievērot drošības datu lapas, iepakojuma apzīmējumu, drošības
norādes un padomus uz iepakojuma, tāpat BG-Chemie atgādnes M 017,
M044 Apzīmējums saskaņā ar risku materiālu direktīvu: Xi-kairinošs,
satur 1,6 heksandiilu (Hexandiyl) - bis – karbamīda skābi
(carbamidsäure) - bis ( 2(2-(1-etilpentila (ethylpentyl-)) 3-oksazolidniils
(oxazolidinyl)) etila (ethyl))-esteri. Ievērot ražotāja norādi.
Transportēšanas apzīmējums saskaņā ar ADR
vai GGVS Klase 3 cipars 31C.
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Colorit-Quzarz Bindemittel (kvarca saistviela) 1 -K-PUR
TEHNISKIE DATI
ĪPAŠĪBAS REZULTĀTI
Forma šķidrs
Krāsa dzeltenīgs
Iestrādes laiks * apm. 30 minūtes
Noslogojams ar soļiem* pēc apm. 48 stundām
Sacietējis* pēc apm. 3 dienām
Gatavā pārklājuma slāņa
biezums

apm. 8 mm

Uzliesmošanas punkts > 21°C
* Mērījumi, pastāvot 23 °C - 50 % rel. gaisa mitrumam. Atmosfēras ietekme – vējš, gaisa mitrums un temperatūra, ietekmē norādītās vērtības.

PIELIETOJUMS  Balkona- un terases pārklājums
 Colorit kvarca grīdu izveidei, kas sastāv no Colorit kvarca saistvielas

un Colorit kvarca gatavā maisījuma 2-3,5 mm
 Uz betona, klona vai HOLZAPFEL 1-K-PUR pārklājumiem vai

esošiem keramiskiem pārklājumiem
 Ārdarbos (nav piemērots garāžām un iebrauktuvēm pagalmā)
 Jaunbūvēm un remontiem
Uzmanību! Izmantojot dabīgos akmeņus un marmora granti, jāraugās,
lai virsmām ir pietiekoši liels slīpums, vismaz 1,5 -2%. Turpmāk
jāievēro, lai pēc lietus uz virsmām nepaliek stāvošs ūdens. Saistvielas
proporciju būtu jāpalielina par 300 g/ uz maisījumu.

PAZĪMES  Vienkomponentes
 Sacietējošs gaisa mitruma ietekmē
 Gaismizturīgs
 Izturīgs sala un kušanas svārstībās

SASTĀVS Vienkomponentes saistviela uz poliuretāna bāzes.
PIEGĀDES LIELUMS 1,7 kg Colorit-kvarca saistvielas 25 kg Colorit-kvarca gatavajam

maisījumam
2 kg Colorit-kvarca saistvielas 25 kg marmora grants vai dabiskajiem

akmeņiem
UZGLABĀŠANA Vēsā vietā, sargāt no sala, uzglabāt sausu un neatvērtā iepakojumā.

Minimālais derīguma termiņš: skatīt etiķeti uz iepakojuma
PATĒRIŅŠ 0,85 kg/ m2 12,5 kg Colorit Quarze Fertigmischung (kvarca gatavajam

maisījumam)
1 kg/ m2 12,5 kg dabiskā akmens/ marmora grantij

IESTRĀDE Pamatnes sagatavošana:
Pamatnēm no betona, klona vai HOLZAPFEL 1-K-PUR
hidroizolējumam jābūt līdzenam, sausam un brīvam no saķeri mazinošām
vielām. Virsmas jāsagatavo atbilstoši ražotāja norādēm un jāgruntē. Vēl
svaigā gruntējumā 1-K-PUR tiek iekaisītas izkaltētas kvarca smiltis kā
saķeres tilts. Beigās jāuzklāj membrānas/ nosedzošais klājums ar vienu
HOLZAPFEL 1-K-PUR hidroizolāciju. Iesakām uz visas virsmas ieklāt
šķiedras vēl svaigā kārtā (lūdzu izmantot konkrēto tehnisko informāciju).
Vēl mitrajā membrānas slānī tiek iekaisīts apm. 150 g/m2 Colorit kvarca
vai kaltētas kvarca smiltis (0,4-0,8 mm) kā saķeres tilts.
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Priekšnosacījums pārklājuma darbu veikšana:
Optimālā iestrādes temperatūra +10°C. Veicot iestrādi, virsmas
temperatūrai jābūt 3K virs rasas punkta. Ja temperatūra ir zemāka par
rasas punktu, uz apstrādājamās virsmas var veidoties atgrūdoša mitruma
plēve (DIN 4108 -5 Tab.1).
Iestrāde ar Colorit-kvarca gatavo maisījumu:
Pirms atvēršanas saistvielu kārtīgi jāsakrata. Pēc iepakojuma atvēršanas
saistvielu rūpīgi izmaisīt, izmantojot koka maisīšanas darbarīku.
(Iepakojumu pilnībā iztukšot.) Colorit-kvarca saistvielu iemaisīt Colorit
kvarca vai dabīgajos akmeņos, izmantojot lēni rotējošu maisītāju (tādu kā
Colomatic Duo 1200), līdz Colorit-Quarz-Bindemittel saistviela ir
samaisīta ar Colorit-Quarz Naturstein dabisko akmeni homogēnā masā.
Iesakām maisījumu pārvietot citā traukā un vēlreiz labi izmaisīt.
Maisīšanas laiks 5 minūtes, iestrādi veikt 25 minūšu laikā.
Iestrāde vertikālām virsmām:

 Uz sagatavotas, pārklāšanai piemērotas virsmas veikt
iepriekšēju pārklājumu (gruntējumu). Ar patēriņu apm. 150
g/m2. Uzklāt tikai tik daudz, cik var pārklāt 15 minūšu
laikā.

 1,7 kg Colorit kvarca saistvielu samaisīt lielā spainī ar 3 - 4
mērījuma traukiem pa 500 ml želējošā līdzekļa. (Ja ir
aukstāks, pievienot mazāk želējošā līdzekļa, ja ir siltāks, tad
vairāk).

 beigās 12,5 līdz 15 kg (apm. pus maisu) Colorit-kvarca vai
marmora grants samaisīt kopā ar saistvielas – želējošā
līdzekļa – maisījumu

 gatavo maisījumu iešpaktelēt vēl mitrajā gruntējumā. Neveikt
iestrādi, ja temperatūra ir zem 10° C un relatīvais gaisa
mitrums pārsniedz 75 %.

Uzklāšana:
Lielāku virsmu gadījumā ir jāveic laukumu iedalījums saskaņā ar flīžu
ieklāšanas norādēm. Šim nolūkam tiek izmantotas Schlüter sliedes. Nav
iespējami darba pārtraukumi vienas laukumu sadalīšanas laikā. Darba
maisījumu vienmērīgi sadalīt uz pamatnes, izmantojot trapec- vai
profillineālu, izvilkt un noblīvēt ar izlīdzināšanas ķelli. Beigās vēl
vienreiz vienmērīgi izvilkt ar izlīdzināšanas ķelli. Valkājiet personīgo
aizsardzības aprīkojumu. Darbarīkus tīriet nekavējoties pēc lietošanas ar
HOLZAPFEL Universalreiniger universālo tīrītāju. Rokas notīrīt, ādu
ierīvēt ar roku krēmu.
Transportējot, uzglabājot un iestrādājot produktu, ievērot drošības datu
lapas, iepakojuma apzīmējumu, drošības norādes un padomus uz
iepakojuma, tāpat BG-Chemie atgādnes
Gadījumā, ja virsmas ir atklātas, piem., mežā vai ja ir stāvošs ūdens, uz
Colorit-kvarca špakteles pārklājumiem var veidoties aļģu apaugumi,
netīrumi vai tamlīdzīgi.
šķidrs EAK 08 04 09
sacietējis EAK 08 04 10
PU50
Laika norādes saīsinās augstākā un pagarinās zemākā apkārtnes un
pamatnes temperatūrā. Mēs garantējam paliekošu mūsu produktu
kvalitāti. HOLZAPFEL produktiem nedrīkst pievienot sistēmai svešus
materiālus.

SVARĪGAS NORĀDES

LIKVIDĀCIJA

GIS KODS
VISPĀRĒJĀS NORĀDES
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COLORIT-QUARZ
RODUKTA APRAKSTS Coloritquarz ir noapaļotas, ietonētas kvarca smiltis. Katrs grauds ir

pārklāts ar mākslīgo sveķu plēvi, kas ir ietonēta ar pēc iespējas
gaismizturīgākiem neorganiskiem vai organiskiem pigmentiem.
Process tiek veikts, izmantojot produktu saudzējošu, termiski
atbalstītu maisīšanas metodi, lai nodrošinātu augsta līmeņa
tehnoloģiskā procesa norisi.

PIELIETOJUMS 1. Dabisko akmeņu grīdas iekšdarbiem un ārdarbiem;
2. Rūpniecības grīdas ar augstu noslogojamību uz:

> poliuretāna
> epopksīda sveķu
> MMA-sveķu bāzes

ĪPAŠĪBAS 1. Lieliska izturība pret  dilšanu
2. Laba izturība pret ķimikālijām un plaši lietojamiem
šķīdinātājiem (atkarīgs no pigmentiem)
3. Laba izturība pret atmosfēras ietekmi brīvā dabā (atkarīgs no
pigmentiem)
4. Lieliskas krāsas,
5. Labs krāsu nemainīguma līmenis,
6. Vienmērīga graudainība

PIEGĀDES LIELUMS 25 kg papīra maiss

GRAUDA LIELUMS 2 - 3,5 mm
0,7 - 1,2 mm pēc pieprasījuma
0,3 - 0,8 mm pēc pieprasījuma

2 – 3,5 mm gatavie maisījumi

Nr. 1002/2 Nr. 1030/2 Nr. 1060/2
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Nr. 1040/2 Nr. 1050/2

Uni Oxidrot Uni Gelb Uni Schwarz

Nr. 1002/2 + 10% Uni Oxidrot Nr. 1002/2 + 10% Uni Gelb Nr. 1002/2 + 10% Uni Schwarz


