
V.O.R. system zapraw do 
klinkieru z trasem Tubag
Ciekawe architektonicznie efekty daje po-

łączenie struktur i kolorów na elewacji m.in. 
łączenie struktury tynkowej z klinkierem. Sze-
roka gama zapraw murarskich do klinkieru 
V.O.R. firmy quick-mix, dzięki recepturom do-
branym pod kątem zróżnicowanych warun-
ków stosowania, pozwala na murowanie 
wszystkich rodzajów cegieł klinkierowych 
elewacyjnych – od ekstremalnie nasiąkliwych 
(powyżej 10%), po nisko nasiąkliwe (około 
2%), zapewniając jednakowe, optymalne pa-
rametry, łatwość obróbki oraz najwyższą ja-
kość wykonanych prac. Dzięki zawartości 

oryginalnego trasu Tubag i optymalnie do-
branemu uziarnieniu zaprawy quick-mix 
przeciwdziałają powstawaniu wykwitów 
i przebarwień w spoinie oraz doskonale łą-
czą elementy murowe, zapewniając bez-
pieczne przenoszenie obciążeń powstałych 
w konstrukcji murowej.
• 4 rodzaje zapraw dobranych do nasiąkliwo-

ści cegły,
• minimalizują ryzyko powstawania wykwitów,
• odporne na agresywny wpływ środowiska,
• nie zawierają żadnych szkodliwych sub-

stancji,
• są niezwykle trwałe i odporne na starzenie,
• 16 kolorów zapraw.

Perfekcyjne połączenie.
Układanie nawierzchni drogowych w sys-

temie tubag Trass umożliwia bezawaryjny 
montaż i spoinowanie nawierzchni brukowa-
nej z kamienia naturalnego, tworzone w sys-
temie wodoszczelnym lub wodoprzepusz-
czalnym quick-mix/tubag. Oryginalny tras tu-
bag pochodzi z wulkanów przedgórzy Eifel. 
Tras składa się z krzemionki, minerałów oraz 
chemicznie i fizycznie związanej wody.  

To specyficzne zestawienie czyni tras najlep-
szą domieszką do wapna i cementu, tworząc 
idealne spoiwo wiążące hydraulicznie. 
W systemie drogowym tubag Trass wspo-
mniane zalety odgrywają ważną rolę. Wraz 
z siłą naturalnego surowca, jakim jest tras, 
mogą powstawać trwałe i wiecznie piękne 
nawierzchnie drogowe, układane w tzw. sys-
temie związanym. Produkty występujące 
w systemie drogowym tubag Trass zapew-
niają wysoką jakość oraz proste i bezawaryj-
ne zastosowanie. Oryginalna jakość marki 
tubag została doceniona przez rynek mate-
riałów budowlanych, firmy wykonawcze, ar-
chitektów oraz inwestorów.

GaLaKreativ
Zalety tego rozwiązania to forma arty-

styczna oraz trwałość stworzonych wzorów/
elementów architektury krajobrazu. Jest to 
jednokomponentowa żywica poliuretanowa 
do łączenia sypkich, drobnych kamieni 
sztucznych i naturalnych oraz piasku kwar-
cowego do tworzenia ozdobnych elementów 
architektury ogrodowej oraz związanych ze 
sobą warstw przepuszczalnych z grysu lub 
kamienia (np. opaska wokół domu). Bardzo 
odporna mechanicznie i na promieniowanie 
UV, niebrudząca się, bezzapachowa, łatwa 
w obróbce. Do wnętrz i na zewnątrz. Możli-
wość spajania kruszywa/kamienia frakcji  
0,1-32 mm. Wytrzymałość na ściskanie  
12-16 N/mm2 po 3 dniach. Czas obróbki:  
ok. 75 minut. Ruch pieszy: po ok. 8 godzi-
nach. Pełne obciążenie: po 3 dniach.

System renowacji quick-mix
Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych 

należy wnikliwie ocenić stan techniczny re-
montowanego obiektu. Ocenie powinna zo-
stać poddana cała konstrukcja, jak i jej ele-
menty. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
poziom zawilgocenia, stopień zasolenia 
oraz stopień biologicznego porażenia obiek-

quick-mix 
Firma quick-mix jest częścią międzynarodowego koncernu budowlanego Sievert AG i od wielu 
lat oferuje innowacyjne  produkty z zakresu zapraw do klinkieru, suchych zapraw budowla-
nych, systemów ociepleń i chemii budowlanej. Marka quick-mix gwarantuje najwyższą jakość, 
łatwość stosowania i idealne dopasowanie produktu do potrzeb konkretnego projektu. Stała 
obecność na rynku, uważna obserwacja trendów oraz ciągłe prace badawczo-rozwojowe po-
zwalają nam oferować kompleksowe, praktyczne i ekologiczne rozwiązania systemowe.

www.quick-mix.pl

quick-mix Sp z o.o. funkcjonuje na 
polskim rynku już od 1997 roku 
i jako intensywnie rozwijający się 
podmiot oferuje innowacyjne 
materiały budowlane najwyższej 
jakości.
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tu. Szczegółowa analiza zebranych wyników 
pozwala na podjęcie optymalnych decyzji 
dotyczących zakresu prac renowacyjnych. 
Renowacja zabytkowych murów wymaga 
specjalistycznej wiedzy dotyczącej między 
innymi murowania, spoinowania oraz tynko-
wania murów, wzmacniania ścian oraz skle-
pień, tynkowania murów zawilgoconych oraz 
zasolonych, szpachlowania, malowania, za-
bezpieczania murów przed wnikaniem wil-
goci, osuszania ich, uzupełniania ubytków 
w cegle oraz kamieniu, usuwania porażeń 
biologicznych, wzmacniania podłoży, a tak-
że hydrofobizacji.
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