
Innowacyjne materiały budowlane

ZAPRAWY Z TRASEM TUBAG 
DO MUROWANIA ORAZ FUGOWANIA  
ŚCIAN Z KLINKIERU



2 quick-mix ZAPRAWY Z TRASEM TUBAG DO MUROWANIA ORAZ FUGOWANIA ŚCIAN Z KLINKIERU

ZAPRAWY Z TRASEM TUBAG

§  Elewacja z klinkieru jest trwała i długowieczna, a także odporna na 
warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.
§  Elewacja z klinkieru wykonana w technologii ściany trójwarstwo-

wej gwarantuje bardzo dobre parametry cieplne zarówno zimą jak 
i latem. Dzięki dużej stabilności cieplnej muru gwarantuje wysoki 
komfort termiczny użytkowania domu.
§  Elewacja z klinkieru dobrze chroni wnętrze domu przed hałasem.
§  Uroda elewacji z cegły klinkierowej wynika z połączenia dwóch szla-

chetnych materiałów: cegły oraz zaprawy o odpowiednio dobra-
nym kolorze i uziarnieniu. Stonowana barwa zaprawy wypełniającej 
spoiny muru podkreśla podziały architektoniczne oraz charakter 
budowli. 

§  Wysokie walory estetyczne oraz techniczne potęgują prestiż inwe-
stycji, podnoszą wartość materialną całego budynku.
§  Elewacja z klinkieru jest praktyczna, nie wymaga konserwacji, 

a zabrudzenia zmywa z niej deszcz.
§  Domy murowane z cegły wywołują u mieszkańców poczucie bezpie-

czeństwa. Bezpieczeństwo zapewnia również ognioodporność 
ceglanej elewacji.
§  Odpowiedni dobór cegły oraz zaprawy murarskiej pozwala na 

wznoszenie zarówno elewacji budynków, jak również na budowę 
elementów małej architektury oraz tworzenie nastrojowego, 
niepowtarzalnego wystroju wnętrz.

Zaprawy trasowe do murowania i fugowania produkowane są w firmie Sievert od kilkudziesięciu lat. Tajemnica receptur zapraw trasowych 
zaklęta jest w prawie 100 letnim doświadczeniu przetwarzania naturalnego, bo pochodzącego ze złoży na zboczach wygasłych wulkanów 
pasma górskiego Elfel, trasu reńskiego a następnie wytwarzaniu na jego bazie specjalistycznych zapraw murarskich, tynkarskich lub zapraw 
do fugowania. Zaprawy trasowe do synonim nowoczesnej i ekologicznej technologii wytwarzania, połączonej z legendarną trwałością 
i niezawodnością.

PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ

ZALETY I KORZYŚCI WZNOSZENIA ELEWACJI Z KLINKIERU Z WYKORZYSTANIEM ZAPRAW 
ZAWIERAJĄCYCH TRAS 
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ZAPRAWY Z TRASEM TUBAG

Tras reński to skała pochodzenia wulkanicznego. Już przed dwoma tysiącami lat tras reński stosowany był przez Rzymian jako dodatek do 
zapraw wapiennych. Zmieszany w odpowiedniej proporcji z wapnem palonym powoduje, że powietrzna zaprawa wapienna (zaprawa wiążą-
ca na powietrzu) nabiera cech zaprawy hydraulicznej (zaprawy wiążącej pod wodą). Dodatkową zaletą zaprawy trasowej jest jej zwiększona 
odporność na wypłukiwanie związków wolnego wapna.

Pozostałości akweduktu wzniesionego przez Rzymian. Akwedukt wymurowano na zaprawie wapiennej modyfikowanej trasem reńskim. 

TRAS – DAR NATURY

EKOLOGIA – CHRONIMY KLIMAT NASZEJ PLANETY

Tras reński to surowiec ekologiczny, do jego 
wytworzenia nie potrzeba energii cieplnej tak 
jak w przypadku produkcji wapna czy cementu. 
Tras nie wymaga bowiem energochłonnego 
wypalania w piecach obrotowych. Dodając tras 
do zapraw zmniejszamy zużycie wapna oraz 
cementu, ograniczamy tym samym emisję gazów 
cieplarnianych do atmosfery.
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ZAPRAWY Z TRASEM TUBAG

ZAPRAWY DO WZNOSZENIA MURÓW Z KLINKIERU  
W JEDNYM CYKLU ROBOCZYM

Zaprawa trasowa

VM 01 T  
Zaprawa z trasem do murowania klinkieru
§  do murowania z jednoczesnym spoinowaniem cegieł klinkierowych oraz elewacyjnych o niskiej 

i średniej nasiąkliwości do 8%
§  odpowiednio dobrane frakcje kruszywa (0-4 mm) zawierają ziarno oporowe umożliwiające szybkie 

i bezpieczne prowadzenie prac murarskich
§  zawartość trasu zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się wykwitów oraz ogranicza skurcz 

zaprawy
§  zaprawa ma właściwości drenażowe, oraz ograniczony skurcz
§  wysoka przyczepność zaprawy do cegły
§  odporna na warunki atmosferyczne
§  dostępna w 9 kolorach: brązowy, ceglasty, piaskowy, beżowy, biały, stalowy, szary, grafitowy, czarny
§  klasa zaprawy M10 wg EN-998:2

Zaprawa trasowa

VK Plus T  
Zaprawa z trasem do murowania klinkieru
§  do murowania z jednoczesnym spoinowaniem cegieł ręcznie formowanych oraz cegieł elewacyjnych 

o wysokiej nasiąkliwości – powyżej 8%
§  odpowiednio dobrane frakcje kruszywa (0-4 mm) zawierają ziarno oporowe umożliwiające szybkie 

i bezpieczne prowadzenie prac murarskich
§  zawartość trasu zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się wykwitów oraz ogranicza skurcz 

zaprawy
§  czas oddawania wody zarobowej (retencja) dobrany do właściwości cegieł wysoko i bardzo wysoko 

nasiąkliwych 
§  wysoka przyczepność zaprawy do cegieł 
§  zaprawa ma właściwości drenażowe, oraz ograniczony skurcz
§  odporna na warunki atmosferyczne
§  dostępna w 9 kolorach: brązowy, ceglasty, piaskowy, beżowy, biały, stalowy, szary, grafitowy, czarny
§  klasa zaprawy M10 wg EN-998:2

Gwarantowana 
jakość murowania 
ścian warstwowych

Gwarantowana 
jakość murowania 
ścian warstwowych

KSZTAŁTOWANIE SPOINY

POPRAWNE BŁĘDNE POPRAWNE BŁĘDNE POPRAWNE BŁĘDNE



5quick-mixZAPRAWY Z TRASEM TUBAG DO MUROWANIA ORAZ FUGOWANIA ŚCIAN Z KLINKIERU

ZAPRAWY Z TRASEM TUBAG

WZNOSZENIE MURÓW Z KLINKIERU W JEDNYM CYKLU ROBOCZYM

Układanie cegły na zaprawie VM 01 T lub VK Plus T

Test kciuka – określenie czasu obróbki powierzchni

Nadawanie kształtu spoinie – spoina wklęsła

Zbieranie nadmiaru zaprawy murarskiej

Nadawanie kształtu spoinie – spoina prosta

Czyszczenie powierzchni muru
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ZAPRAWY Z TRASEM TUBAG

ZAPRAWY DO WZNOSZENIA MURÓW Z KLINKIERU  
W DWÓCH CYKLACH ROBOCZYCH

Zaprawa trasowa

HM 2a T  
Zaprawa murarska z trasem tubag
§  zaprawa murarska z oryginalnym trasem tubag zalecana do murowania w dwóch cyklach 

roboczych murów z cegieł klinkierowych o nasiąkliwości do 10%
§  odpowiednio dobrane kruszywo zawierające „ziarno oporowe” umożliwia szybkie i bezpieczne 

prowadzenie prac murarskich
§  zawartość trasu zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się wykwitów oraz ogranicza 

skurcz zaprawy
§  doskonałe i trwałe połączenie z zaprawą FM T
§  odporna na warunki atmosferyczne
§  dostępna w kolorze szarym
§  uziarnienie: 0-4 mm
§  klasa zaprawy M5 wg EN-998:2

Zaprawa trasowa

FM T  
Zaprawa z trasem do fugowania klinkieru
§  do spoinowania murów z cegieł klinkierowych, cegieł elewacyjnych oraz cegieł ręcznie 

formowanych
§  zaprawa do spoinowania klinkierowych płytek okładzinowych oraz płytek ręcznie formowanych
§  do spoinowania płytek okładzinowych w systemie ociepleń quick-mix z płytką
§  zawartość trasu zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się wykwitów oraz ogranicza 

skurcz zaprawy
§  hydrofobowa
§  wysoka przyczepność do cegły i płytki 
§  dyfuzyjna
§  odporna na warunki atmosferyczne
§  łatwa w obróbce
§  dostępna w 9 kolorach: brązowy, ceglasty, piaskowy, beżowy, biały, stalowy, szary, grafitowy, 

czarny
§  uziarnienie: 0-1,2 mm
§  klasa zaprawy M10 wg EN-998:2
§  klasa zaprawy CG2WA – o podwyższonej odporności  

na ścieranie oraz zmniejszonej absorpcji wody 

W PIERWSZYM CYKLU MUROWANIE 

W DRUGIM CYKLU FUGOWANIE 

Gwarantowana 
jakość murowania 
ścian warstwowych

Gwarantowana 
jakość murowania 
ścian warstwowych
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ZAPRAWY Z TRASEM TUBAG

WZNOSZENIE MURÓW Z KLINKIERU W DWÓCH CYKLACH ROBOCZYCH

Układanie cegły na zaprawie murarskiej HM 2a T

Usuwanie zaprawy murarskiej na głębokość ok. 10-15 mm

Wypełniane spoin pionowych zaprawą FM T

Zbieranie nadmiaru zaprawy murarskiej HM 2a T

Wypełniane spoin poziomych zaprawą FM T

Czyszczenie powierzchni muru
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ZAPRAWY Z TRASEM TUBAG

ZABEZPIECZANIE MURÓW Z KLINKIERU PRZED ODDZIAŁYWANIEM 
OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH

PALETA KOLORYSTYCZNA ZAPRAW DO MUROWANIA I FUGOWANIA 
KLINKIERU

Powierzchnia po zahydrofobizowaniu, woda nie wnika w strukturę 
podłoża 

Powierzchnia muru ceglanego po zahydrofobizowaniu, woda nie wnika 
w strukturę muru

Szeroka gama zapraw murarskich, jak również zapraw do fugowania 
umożliwia wznoszenie murów z cegły klinkierowej o wysokiej nasią-
kliwości powyżej 10%, a także z cegły o niskiej nasiąkliwości około 
2%. Zaprawy do klinkieru quick-mix gwarantują wymagane parametry 
wytrzymałościowe, trwałość kolorów, łatwość obróbki oraz najwyższą 
jakość prac murarskich.
Dzięki unikalnej technologii produkcji zapraw trasowych i optymalnie 
dobranemu uziarnieniu zaprawy quick-mix przeciwdziałają powsta-
waniu wykwitów oraz przebarwień na powierzchni muru. Trwale łączą 
poszczególne cegły, gwarantują pewne i skuteczne przenoszenie 
obciążeń, na które narażone są konstrukcje murowe.

Ze względu na możliwość przekłamania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialności 
za dobieranie kolorów według niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk ma służyć ogólnej orientacji, 
do dobierania kolorów należy używać wzornika kolorów firmy quick-mix.

brązowa piaskowa beżowa

biała jasnoszara stalowa

szara grafitowa czarna

Preparat do hydrofobizacji

ZIP  
Preparat do hydrofobizacji
§   do hydrofobizacji nasiąkliwych podłoży mineralnych takich jak tynki mineralne, cegła, kamień naturalny
§   chroni podłoże przed wnikaniem wody
§   gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy 
§   do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
§   zużycie: ok. 0,3-0,6 l/m²
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ZAPRAWY Z TRASEM TUBAG

OBIEKTY REFERENCYJNE

Galeria „tkalnia”, Pabianice

Osiedle Cascada, Słupsk

Blackrock Irish Pub, Szczecinek Hotel Bridge 5*, Wrocław

Apartamenty Zygmunta, Gliwice

Apollo/ Rida, Gdańsk
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Sievert Polska Spółka z o.o.

ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
tel. 71 392 72 20
fax 71 392 72 23
e-mail: info@sievert.pl

dział obsługi klienta:
tel. 71 392 72 11
 71 392 72 15
 71 392 78 50
 71 392 79 75
fax 71 392 72 24
e-mail: sprzedaz@sievert.pl

zaawansowane doradztwo techniczne:
tel. kom. 695 251 043 (Systemy ociepleń i zaprawy murarskie)
tel. kom. 695 250 396 (Farby i kleje do płytek)
tel. kom. 691 196 570 (Renowacje, hydroizolacje i tynki maszynowe)

sievert.pl

Region zachodni

doradcy techniczno-handlowi:

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 693 315 262

Region północny

doradcy techniczno-handlowi:

10 – tel. kom. 693 315 259

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 601 864 636

Region centralny

doradcy techniczno-handlowi:

18 – tel. kom. 605 302 124
19 – tel. kom. 695 168 864

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 609 757 626

zakłady produkcyjne

tel. kom. 601 997 187 (Kierownik Działu Technicznego)
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