
 

 

 

 

 

 

 

BOSTIK QUARTZ SAND                                                                                                                

Produs si Ambalat de către Bostik GmbH, Germany                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Nisip de cuarţ granulaţie 0,1- 0,5 mm si 0,4 – 0,8 mm   

                                                                                                                                                                                                       

PROPRIETATI. 

Produsul este un nisip de cuarț uscat, cu granulometrie atent selecționată, neutru 

sau colorat prin anrobarea cu un sistem de colorare bazat pe rășini sintetice speciale. 
 

APLICARE.   

Nisipul neutru sau cel decorativ colorat, nu au instrucțiuni de aplicare, acestea se 

stabilesc de către utilizatorii produsului in funcție de destinația finala a pardoselilor 

cerute de către clientul final sau arhitectul lucrării. 
 

CARACTERISTICI TEHNICE.   

Forma                                Nisip de cuarț neutru sau colorat. 

Culoare                              Neutru si cca. 32 culori . 

Greutate aparentă             1,35 - 1,55 kg / litru . 

Granulometrie posibila      0,4 - 0,8 mm ; 0,8 - 1,25 mm ; 1,25 - 1,8 mm ; 2 – 4 mm. 

Compoziție Chimică          SiO2  min. 97% ; Fe2O3 max. 0,25% ; Al2O3 max. 0,6%. 

 

Produsele nu sunt toxice, nu necesită nici o precauție in manipulare sau prin contact direct si neprotejat . Sunt inerte, nu dăunează 

mediului acvatic, nu conțin impurități de natură organică, nu conțin bacterii sau agenți patogeni. Nu sunt inflamabile si nu întrețin 

arderea. 
 

MOD DE UTILIZARE.   

Nisipul decorativ colorat sau neutru se utilizează la execuția de pardoseli epoxidice sau poliuretanice, pardoseli acrilice tip metil 

metacrilat ( PMMA ) cu cerințe ridicate de rezistentă la uzură, compresiune si aspect vizual deosebit. In execuția covoarelor 

sintetice din piatră. Se utilizează la tencuiala mozaicata de interior sau exterior. La impregnarea membranelor bituminoase prin 

presărare având rolul de protecție la încălzire. Pentru alte utilizări si pentru rășini diverse, se va informa producătorul si se va testa 

compatibilitatea. Lipsa informării producătorului si testarea compatibilității absolvă producătorul de orice vina. 

 

AMBALAJ - Nisipul decorativ colorat / neutru, este ambalat in saci de 25 kg si paletizat la 1000 kg. 

 

DEPOZITARE - In saci închiși , in spatii ferite de umezeala si lumina solara excesiva, minim 3 ani. Atenție!  sacii sunt 

biodegradabili in prezenta îndelungată a luminii si umidității. Rezistentă la rășini, coalescenți, solvenți, acizi, baze, amoniac, apa, 

etc. Pentru alte utilizări si pentru rășini diverse se va informa producătorul sau se va testa compatibilitatea. Lipsa informării 

producătorului si testarea compatibilității absolvă producătorul de orice vina. 
 

Consilierea noastră, verbală şi scrisă, este bazată pe teste efectuate si este valabilă doar ca sugestie cu caracter neobligatoriu şi nu vă exonerează de testarea proprie a 

produselor furnizate de către noi asupra aplicabilităţii acestora la procedurile şi obiectivele preconizate. Aplicarea, utilizarea şi prelucrarea,produselor  noastre, se produc 

în afara posibilităţilor noastre de control şi prin urmare, sunt în întregime responsabilitatea dumneavoastră. Desigur că noi garantăm calitatea exemplară şi constantă a 

produselor noastre. Odată cu apariţia acestei noi "Fişe tehnice",cea anterioară îşi pierde valabilitatea !!!                                                             Data revizuire : 11 /2012 


