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Obszary stosowania 

Do spoinowania kamienia natural-
nego i gładkich płyt klinkierowych 
w ogrodach, na chodnikach, dzie-
dzińcach. Zaprawę Pflaster-
fugenmörtel 1K można stosować 
do spoinowania nowych na-
wierzchni i renowacji nawierzchni 
brukowych dawniej ułożonych.  
Pflasterfugenmörtel 1K nadaje się 
do stosowania na wszystkich lekko 
obciążonych powierzchniach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właściwości produktu 

Twardnieje w reakcji z tlenem 
znajdującym się w powietrzu, pra-
wie bezskurczowo i zapewnia do-
bre działanie drenujące sieci spoin. 
Przez zapewnienie zamkniętej po-
wierzchni bruku zmniejszone zo-
staje ryzyko wypadku. Zapewniona 
jest odporność na sól używaną do 
posypywania ulic oraz na oleje  
i paliwa. Możliwe jest łatwe czysz-
czenie mechanicznymi zamiatar-
kami. Odcień kostki brukowej staje 
się intensywniejszy. 
 
 

Podłoża 

Podłoże musi być wystarczająco 
nośne i ułożone odpowiednio do 
przyszłego obciążenia dynamicz-
nego. Należy odpowiednio wyko-
nać konstrukcyjnie uwarunkowane 
szczeliny dylatacyjne. Powierzch-
nie przeznaczone do spoinowania 
należy tak ułożyć, aby przez póź-
niejsze obciążenie (mróz i obcią-
żenia mechaniczne) nie nastąpiło 
rozluźnienie struktury nawierzchni. 
Należy przestrzegać instrukcji od-
noszących się do wykonania po-
wierzchni tego rodzaju. (ZTVT - 
StB 86 i RStO 86). 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 1205 

Pflasterfugenmörtel 1K 
Gotowa do stosowania, jednoskładnikowa zaprawa 
na bazie polibutadienowej do spoinowania na-
wierzchni brukowej. 

Dane techniczne produktu

Gęstość: ok. 1,7 g/cm3 
Rodzaj spoiwa: polibutadien 
Kolor: kolory piaskowe 
Minimalna szerokość spoiny: 8 mm 
Minimalna głębokość spoiny: 30 mm 
Czas obróbki: maks. 30 min./20°C 
Temperatura podczas stosowania: od +5°C do +30°C 
Wytrzymałość na ściskanie:   7 dni: 11,0 N/mm2 

28 dni: 11,8 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie:   7 dni: 7,0 N/mm2 

28 dni: 8,8 N/mm2 
Moduł Young’a (moduł E):   7 dni: 4652  

28 dni: 5573 
 
Możliwość obciążania (20°C/50% wilgotności względnej powietrza):  
można chodzić: 24 godziny 
odporność na zamiatarki: 7 dni 
Niskie temperatury i wysoka wilgotność powietrza podwyższają te 
wartości! 
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Czyszczenie podłoża: 
Ścianki spoin pomiędzy poszcze-
gólnymi kostkami powinny być  
w momencie spoinowania czyste  
i suche. Stan ten osiąga się uży-
wając urządzenia do czyszczenia 
wysokociśnieniowego, nie zaolejo-
nego sprężonego powietrza lub 
odkurzacza przemysłowego. Głę-
bokość spoin musi wynosić co 
najmniej 30 mm, a szerokość co 
najmniej 8 mm. 
 
Sposób stosowania 

Gotową do stosowania zaprawę 
Pflasterfugenmörtel 1K należy roz-
łożyć na nawierzchni brukowej  
i wcierać w spoiny twardą szczot-
ką. Nadmiar materiału należy na-
tychmiast zebrać gumową raklą.  
W przeciągu 15 minut należy za-
gęścić wprowadzoną zaprawę 
przez intensywne zamiatanie 
miękką, zwilżoną szczotką, w kie-
runkach podłużnym i poprzecz-
nym. W miejscach trudno dostęp-
nych można ewentualnie zagęścić 
kielnią spoinówką. Po nawierzchni 
wyspoinowanej zaprawą Pflast-
erfugenmörtel 1K można chodzić 
następnego dnia przy temperatu-
rze 20°C. Końcowa wytrzymałość 
osiągana jest po 28 dniach. Przy 
temperaturze 10°C czas wydłuża 
się dwukrotnie. Zaprawę Pflaster-
fugenmörtel 1K można stosować 
tylko w temperaturach powyżej 
5°C. Powierzchnie należy chronić 
przed przedwczesnym obciąże-
niem wilgocią i zabrudzeniem (ok. 
12 godzin). 
 
Wskazówka 

Nie stosować w przypadku sfazo-
wanej kostki z marmuru, sztuczne-
go kamienia i betonu oraz na dro-
gach przejezdnych i ulicach. 
 
 
 
 

Narzędzia, czyszczenie 

Narzędzia i ewentualne zabrudze-
nia należy czyścić natychmiast, na 
świeżo rozcieńczalnikiem V 101. 
Dla uniknięcia kontaktu ze skórą 
należy nosić rękawice ochronne. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z blachy 30 kg 
Zużycie: 
W przypadku zwykłych wielkości 
kostki i szerokości spoin, przy spo-
inach o głębokości 30 mm zużywa 
się 7-10 kg/m2. 
Składowanie: 
W oryginalnych, zamkniętych po-
jemnikach, przy składowaniu w 
miejscu chronionym przed mrozem 
co najmniej 3 miesiące. 
 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie                

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


