
Strona 1 z 1 

 
6650-6659  IT 07.07 

          Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 

Obszary stosowania 

Jako materiał do obsypywania  
w posadzkach przeciwpoślizgo-
wych i do sporządzania zapraw 
oraz mieszanek jastrychów. 
 
Kolory 

Karta kolorów Ceramix. 
Jasnoszary  nr art. 6650 
Srebrzystoszary nr art. 6651 
Czerwonobrązowy nr art. 6652 
Antracytowy  nr art. 6653 
Czerwony  nr art. 6654 
Niebieski  nr art. 6655 
Terra   nr art. 6656 
Beżowy  nr art. 6657 
Zielony  nr art. 6658 
 
Kolory specjalne:  nr art. 6659 
 
Przykłady zastosowań 

Materiał do obsypywania: 
Ceramix sypać do uzyskania stanu 
nasycenia na jeszcze świeżą war-
stwę żywicy. Po stwardnieniu usu-
nąć nie związany nadmiar materia-
łu. 

Zaprawa: 
W przypadku stosowania Ceramix 
jako wypełniacza do zapraw naj-
pierw starannie miesza się ze sobą 
składniki A i B żywicy epoksydo-
wej, a następnie dodaje wypeł-
niacz. W razie stosowania więk-
szych ilości zaleca się użycie mie-
szarek przeciwbieżnych. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Worek 25 kg 
 
Zużycie: 
W zależności od rodzaju zastoso-
wania i spoiwa.  
 
Obsypywanie: 
ok. 4-6 kg/m2 
 

Zaprawa: 
Ok. 2 kg/m2 na mm grubości war-
stwy. 
 
Składowanie: 
Przy przechowywaniu w suchym 
miejscu okres składowania jest 
nieograniczony. 
 
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. 

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 6650-6659 

Ceramix 07 
(Acolan Ceramix 07) 
Mieszanka barwionych piasków kwarcowych  
o specjalnej krzywej przesiewu do stosowania  
w barwnych powłokach obsypywanych 

Dane techniczne produktu

Forma:    ciało stałe 
Kolor:    materiał barwny 
Gęstość:    2,65 g/cm3 (gęstość ziarna) 
Uziarnienie:    ok. 0,2 – 0,7 mm   

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. 


