
Innowacyjne materiały budowlane

SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA
DO PODLEWEK QV 1000
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SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA DO PODLEWEK QV 1000

Wznoszenie nowoczesnych hal przemysłowych wymaga stosowania specjalistycznych zapraw montażowych. W przypadku wznoszenia 
konstrukcji stalowych na fundamentach żelbetowych, montażu prefabrykowanych słupów w stopach kielichowych, osadzania kotew oraz śrub 
kotwiacych jak również zalewania połączeń pomiędzy elementami prefabrykowanymi zachodzi komieczność wypełniania trudnodostępnych 
przestrzeni płynną, bezskurczową, szybkowiażącą zaprawą o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Do wykonywania tego typu specjalistycz-
nych prac idealnie nadaje się szybkowiążąca zaprawa do podlewek QV 1000.
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 podlewki pod głowicami słupów stalowych
 podlewki pod maszynami i konstrukcjami stalowymi
 podlewki pod szynami suwnic
 zalewanie gniazd śrub kotwiących
 montaż słupów żelbetowych w stopach kielichowych
 osadzanie słupków ogrodzeniowych w fundamentach
 wypełnianie przestrzeni między prefabrykatami
 punktowe naprawy posadzek betonowych

 rozlewna
 bezskurczowa
 ekspansywna, pęcznienie > 0,1%
 szybkowiążąca
 wodo- i mrozoodporna
 duża przyczepność do betonu i stali
 wytrzymałość na ściskanie po 24h w temp. +5°C ≥ 5 N/mm²
 wytrzymałość na ściskanie po 24h w temp. +30°C ≥ 40 N/mm²
 wytrzymałość na ściskanie po 7d ≥ 60 N/mm²
 wytrzymałość na ściskanie po 28d ≥ 80 N/mm²
 uziarnienie: 0-4 mm
 grubość warstwy podlewki: 10-100 mm
 klasy ekspozycji: XC4, XD3, XS3, XF3, XA1, 

ZASTOSOWANIE WŁAŚCIWOŚCI
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA SZYBKOWIĄŻĄCEJ ZAPRAWY  
DO PODLEWEK QV 1000

Podlewka pod głowicą słupa stalowego11

Montaż słupa żelbetowego w stopie kielichowej33

Osadzanie słupków oraz barierek55 Zaprawa QV 1000

Podlewka pod szyną suwnicy22

Zalewanie gniazd śrub kotwiących. Podlewki pod 
maszynami i urządzeniami44
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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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