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Wsparcie techniczne 

POSADZKI MALOWANE PIASKIEM

Piasek kwarcowy w odpowiednio dobranym  kolorze i dobranej granulacji  jest doskonałym  
dodatkiem do produktów linii polimerowej Rembrandt użytym na  posadzki zarówno na ciągi 
komunikacyjne dla pieszych i pojazdów, gdyż jego twardość wynosi 7 w 10 stopniowej skali Mohsa.
Proponowany przez nas sposób połączenia barwnego kwarcu z linią barwnych polimerów Rembrandt 
pozwala bez żadnych ograniczeń projektować dekoracje i zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, 
ale też wszelkiego rodzaju tarasy, garaże, balkony, schody, itp.
Naszą propozycją jest użycie produktów linii Rembrandt i kolorowych kwarców w sposób 
pozwalający aranżować każdy pomysł projektanta, polepszając jednocześnie trwałość powierzchni 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
SPOSÓB NAKŁADANIA :
Wodnym epoksydem SS 1600 gruntujemy podłoże nakładając 1 jego warstwę, co zapobiegnie 
chłonięciu podłoża. Czas schnięcia produktu SS1600 w różnych warunkach temperatury i wilgotności 
można znaleźć w karcie technicznej.
http://www.posadzkirembrandt.pl/media/upload/files/ss1600_karta_techniczna_od_01-01-2011.pdf
Po wyschnięciu warstwy gruntującej, nakładamy epoksyd SS 1600 , na który wysypujemy warstwę 
kwarcu w sposób i kolorach odpowiadających projektowi.
Kolory kwarców: 
http://posadzkirembrandt.pl/media/upload/files/katalog_kolor_barwionego_piasku_kwarcowego.pdf
Poniżej przedstawiamy kilka propozycji aplikacji, wykonanych z 2 kolorów KS 9/1 i KS 9/3 oraz 2 
granulacji 0,3 i 0,5 mm kwarcu.

ZABEZPIECZENIE I USZCZELNIENIE POWIERZCHNI.

W zależności od miejsca  proponujemy kilka rozwiązań zabezpieczenia powierzchni.
Wewnątrz pomieszczeń można nałożyć 1 grubszą warstwę zabezpieczenia wodnym poliuretanem SS 
2700 i uszczelnić ją wyrównując wygląd powierzchni 1 lub 2 warstwami wosku Easy Shine.
Na zewnętrzne powierzchnie i tam gdzie odbywa się ruch pieszy proponujemy 2 cienkie warstwy 
wodnego poliuretanu SS 2700.  Przykładowa aplikacja wykonana z barwionego kwarcu 0,3 mm 
zabezpieczona :

− po lewej stronie na powierzchnie zewnętrzne -  2 cieńszymi warstwami wodnego poliuretanu 
SS 2700 

− po prawej stronie do wnętrz - 1 grubszą warstwą  poliuretanu SS 2700 i 1 warstwą wosku Easy 
Shine

 

 



www.posadzkirembrandt.pl str. 2

Wsparcie techniczne 

W garażu nakładamy  na właściwie przygotowane podłoże 2 warstwy wodnego epoksydu SS 1600,  
który przystosowany jest do  powierzchni wystawionych na duże natężenie ruchu i działanie 
chemikaliów. 

Na zewnątrz, tam gdzie odbywa się ruch kołowy (parkingi, drogi, podjazdy, również te ogrzewane) 
a na powierzchni został nałozony kwarc o grubości 0,5 mm, proponujemy 2 cienkie warstwy 
polyaspartic SS 3300. 
Jeśli zachodzi taka potrzeba np. na pochyłym podjeździe do garażu, możemy dodatkowo takie 
kwarcowe podłoże wzbogacić o antypoślizgową posypkę z elektrokorundu, którego twardość 
wynosi 9 w 10 stopniowej skali Mohsa lub węglika krzemu ( 9,5 w skali Mohsa) o odpowiednio
 dobranej granulacji w kolorach / biały, szary, brunatny, czarny/. 
Należy jednak wziąźć pod uwagę fakt , że elektrokorund czy węglik krzemu tak jak i kwarc, są 
nieprzejrzyste, co trzeba uwzględnić w projekcie. Należy tak dobrać kolory antypoślizgowej posypki 
i dopasować wzór, aby był zbieżny z wcześniej użytym w projekcie kwarcem. 

Przykładowa aplikacja wykonana z barwionego 
kwarcu 0,3 mm zabezpieczona 2 warstwami 
wodnego epoksydu SS 1600.
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Jeśli projekt wymagał będzie użycia innych efektów kolorystycznych niż te, które powstać mogą 
z barwionego kwarcu, możemy dodatkowo pokryć kwarcową powierzchnię barwnymi polimerami 
Rembrandt.
Barwny polimer Rembrandt można stosować na wewnętrzne  i na zewnątrzne powierzchnie. 
W sposób trwały barwi kwarc i pozwala  na zmianę kolorystyki oraz tworzenie barwnych efektów 
malarskich.

− po lewej kwarc 0,3 mm malowany barwnymi polimerami Rembrandt ,zabezpieczony 
      wodnym poliuretanem SS 2700 i woskiem Easy Shine – do wnętrz

− po prawej kwarc 0,5 mm malowany barwnymi polimerami Rembrandt i zabezpieczony  
       polyaspartic SS 3300 – na zewnątrz

Trwałe i efektowne pod warunkiem połączenia kwarcu z linią barwnych polimerów Rembrandt.


