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Obszary stosowania 

System szybko twardniejących 
zapraw epoksydowych do stoso-
wania na poziomych lub piono-
wych powierzchniach mineralnych. 
 
Przykłady zastosowań: 

 Wypełnianie i naprawa wyło-
mów i ubytków 

 Osadzanie kotew i słupków 
balustrad 

 Wykonywanie progów i kra-
wężników 

 Wykonywanie faset wklęsłych  
i trójkątnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właściwości produktu 

System Quick Fix składa się z 
szybko utwardzalnego spoiwa na 
bazie żywicy epoksydowej i bar-
wionego piasku kwarcowego o 
zoptymalizowanej krzywej prze-
siewu: 
 

 dobrane wielkości opakowań 
 łatwe stosowanie 
 można pokrywać powłokami 

po około 2 godzinach (20°C, 
60% wilg. względnej powie-
trza) 

 lekkie obciążanie mechaniczne 
możliwe po upływie ok. 6 go-
dzin (20°C, 60% wilg. względ-
nej powietrza) 

 twardnieje w temperaturze od 
3°C 

 
Proporcje mieszania 

Spoiwo – wypełniacz: ok. 1 : 9 
części wagowych.  
 
 
 
 

Sposób stosowania: 

Sporządzenie mieszanki żywicy 
reakcyjnej:  
Żywica i utwardzacz stanowiące 
składniki spoiwa, dostarczane są  
w odpowiednio dobranych specjal-
nych opakowaniach. 
Utwardzacz (składnik B) dodaje się 
w całości do żywicy (składnik A). 
Mieszankę reakcyjną należy wy-
mieszać, aż do uzyskania jedno-
rodnej masy pozbawionej smug.  
 
Sporządzenie mieszanki  
zaprawy: 
Po przygotowaniu jednorodnej, 
pozbawionej smug mieszanki re-
akcyjnej natychmiast dodaje się ją 
do wypełniacza. Jako pojemnika 
do mieszania można tutaj użyć 
plastikowego wiadra. Następnie 
wypełniacz i mieszankę reakcyjną 
miesza się równomiernie za po-
mocą wiertarki i odpowiedniego 
mieszadła. Niewłaściwe mieszanie 
powoduje powstawanie miękkich, 
nie przereagowanych miejsc  
w zaprawie! 
 
 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 6272 

Epoxy Quick Fix 
(Acolan Quick Fix) 
Szybko reagująca zaprawa żywiczna o szerokim 
zakresie stosowania 
 

Dane techniczne produktu

Spoiwo: żywica epoksydowa 
Wypełniacze: wypełniacze pigmentowane 
Gęstość: 2,65 g/cm3 (gęstość ziarna wy-

pełniacza) 
Gęstość: 1,10 g/cm3 (gęstość wymiesza-

nego spoiwa, 25°C) 
Wytrzymałość na ściskanie: > 40 N/mm2 
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Stosowanie mieszanki zaprawy: 
Po przełożeniu mieszanki żywicy 
reakcyjnej, resztę spoiwa, pozosta-
jącą w metalowym pojemniku, 
można w ciągu dopuszczalnego 
czasu przetrzymywania w pojem-
niku użyć do zagruntowania. Na-
stępnie – w ciągu czasu przydat-
ności do stosowania – mieszankę 
zaprawy nakłada się za pomocą 
odpowiednich narzędzi na jeszcze 
świeżą, (klejąca się), warstwę 
gruntującą, zagęszcza i wygładza. 
 
Wskazówki wykonawcze 

Podłoże musi być zabezpieczone 
przed wilgocią podciąganą kapilar-
nie, czyste, suche, wolne od sub-
stancji zmniejszających przyczep-
ność, a także musi spełniać wy-
magania mechaniczne, wynikające 
z przewidywanego sposobu użyt-
kowania.  
Temperatura otaczającego powie-
trza i podłoża nie mogą być niższe 
niż 3°C. 
 
Tworzenie kondensatu na po-
wierzchniach przewidzianych do 
pokrycia zaprawą, do jakiego do-
chodzi w przypadku spadku tem-
peratury poniżej punktu rosy, istot-
nie zmniejsza przyczepność. 
 
Dlatego temperatura pokrywanego 
podłoża powinna być o co najmniej 
3 °C wyższa od temperatury punk-
tu rosy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wskazówki specjalne 

Pozostałe wskazówki zawarto  
w instrukcji technicznej dotyczącej 
spoiwa na bazie żywicy epoksy-
dowej (Epoxy Quick, nr art. 0899). 
 
Należy bezwzględnie przestrzegać 
krótkiego czasu przetrzymywania 
zaprawy i spoiwa w pojemniku, ok. 
15 minut. 
 
Należy obowiązkowo przestrzegać 
kolejności wykonywanych czynno-
ści.  
 
Narzędzia, czyszczenie  

Mieszarka, szpachla, paca stalo-
wa, pędzel.  
Narzędzia należy czyścić natych-
miast po użyciu, a w razie potrzeby 
także podczas stosowania za po-
mocą rozcieńczalnika V101.   
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Zestaw Epoxy Quick Fix  
zawiera: 
Pojemniki z tworzywa - 10 kg 

 9 kg mieszanki wypełniacza 
 1 kg żywicy epoksydowej jako 

grunt i spoiwo 
 1 pędzel 
 1 mątewka 
 1 worek na pozostałości 
 1 para rękawic jednorazowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zużycie: 
Zaprawa: 
Około 2,0 kg/m2 na każdy mm 
grubości warstwy, względnie ok. 2 
kg / l wypełnianej przestrzeni.  
 
Faseta trójkątna: 
Ok. 2 kg/mb do wykonania fasety 
trójkątnej (szerokość ramion ok. 5 
x 5 cm). 
 
Składowanie: 
Materiał nie wymieszany, w orygi-
nalnych zamkniętych pojemnikach 
może być składowany przez co 
najmniej 9 miesięcy. 
 
Bezpieczeństwo, ochrona śro-
dowiska, 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 
stosowania. 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 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


