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PRODUKT 

Kruszywo naturalne o różnej granulacji i kolorystyce. Odporne na warunki atmosferyczne i ścieranie. Wykorzystywane jako składnik mieszanek do 
wykonywania nawierzchni dekoracyjno-użytkowych w  systemie Greinplast RSK 

SKŁAD 

Kruszywo naturalne marmurowe lub kwarcowe o różnej granulacji. 

ZASTOSOWANIE 

Służy jako baza do wykonywania posadzek o charakterze użytkowo-dekoracyjnym, elementów architektury krajobrazu, i innych elementów podnoszących 
walory estetyczne w obrębie budowli i ich otoczenia. Stosowany jako składnik systemu Greinplast RSK na tarasach, balkonach, schodach, korytarzach itp. 

PRZECHOWYWANIE 

Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu. Przechowywad w suchym miejscu, chronid przed zawilgoceniem. 

PAKOWANIE 

Worek papierowy – 25[kg] 

DANE TECHNICZNE 
 

 

KRUSZYWO NATURALNE 

Wygląd KRUSZYWO O RÓŻNEJ GRANULACJI, FAKTURZE, KOLORZE. 

Granulacja Greinplast RKM – 2,0 - 4,0 [mm] 

Greinplast RKK – 3,0 -5,0[mm] 

Greinplast RKK – 4,0 -8,0[mm] 

NOMENKLATURA:  

GREINPLAST RK-M01 morganit 

GREINPLAST RK-M02 bursztyn 

GREINPLAST RK-M03 agat 

GREINPLAST RK-M04 grafit 

GREINPLAST RK-M05 antracyt 

GREINPLAST RK-K01 naturalny rzeczny – frakcja 3,0-5,0 

GREINPLAST RK-K01 naturalny rzeczny – frakcja 4,0-8,0 
 

 

 
 

DER 

Kruszywo naturalne  
-do wykonywania kompozycji dekoracyjnych i użytkowych  
w systemie Greinplast RSK 
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NARZĘDZIA 
 

Paca metalowa ze stali nierdzewnej, kielnia, waga,  kaster budowlany lub inny pojemnik  o objętości ok. 30 l, mieszarka wolno obrotowa. 
 

PRZYGOTOWANIE PODLOŻA - OGÓLNE ZALECENIA 
 

Podłoże musi byd równe (brak wklęsłych miejsc mogących powodowad zastoiny wodne), zwarte, nośne, suche, wolne od kurzu, brudu, wykwitów solnych, 
resztek organicznych, substancji zmniejszających przyczepnośd.  
Nie stosowad na podłożach zawilgoconych (należy zwrócid szczególną uwagę aby przygotowana powierzchnia hydroizolacji Greinplast I1K była całkowicie 
związana i wyschnięta. Wilgotnośd podłoża nie może przekraczad 5%. 
Zależnie do przewidzianego miejsca zastosowania podłoże może wymagad dodatkowego przygotowania poprzez zagruntowanie odpowiednim preparatem i 
nałożenie warstw pośrednich.  
  

 

WYKONANIE 
 

POWIERZCHNIE PIONOWE (proporcje mieszanek podano w tabeli poniżej): 

Do wykonania warstwy dekoracyjnej w systemie Greinplast RSK kruszywo należy połączyd w odpowiednim stosunku wagowym z produktem RSU-01 
reaktywne spoiwo poliuretanowe. Przygotowane kruszywo mieszad z odpowiednią ilością spoiwa Greinplast RSU-01, używając mieszadła wolnoobrotowego , 
do ujednorodnienia tj. ok. 2 - 3 min. Następnie całośd przesypad do innego pojemnika i ponownie  przemieszad. Przygotowad taką ilośd materiału, jaką uda się 
wykorzystad w ciągu  1*h+.  Przygotowaną mieszankę nakładad na powierzchnię świeżo zagruntowaną  gruntem kontaktowym Greinplast RGU-01. Prace 
wykonywad etapami, metodą mokre na mokre (tzn. mieszankę kruszywa Greinplast RK ze spoiwem Greinplast RSU-01 nakładad na świeżą, nie związaną 
warstwę gruntu Greinplast RGU-01). W przypadku powierzchni poziomych mieszankę spoiwo-kruszywo rozprowadzid wstępnie, na pożądaną grubośd, a 
następnie rozłożony materiał odpowiednio zagęścid i wyrównad przy pomocy pacy gładkiej ze stali nierdzewnej. Celem uzyskania równej warstwy pozbawionej 
nierówności jak i wystających z powierzchni elementów, nanosid warstwę  1,5-2 krotności grubości ziarna. Sugerowane grubości posadzki są zależne od użytej 
frakcji kruszywa.  

POWIERZCHNIE PIONOWE(proporcje mieszanek podano w tabeli poniżej): 
 
Sporządzid mieszankę Greinplast RGU-01 z dodatkiem zagęstnika tixotropującego Greinplast RTX-01 w ilości wystarczającej do zagruntowania przewidzianej 
powierzchni. Komponenty mieszad intensywnie do uzyskania maksymalnie transparentnej, szklistej mieszanki (czas ok. 5 min). Uzyskaną  gęsto-lepką pastę 
nanosid cienkowarstwowo na powierzchnię pionową przy pomocy  pędzla bezpośrednio przed aplikacją mieszanki  kruszywo-spoiwo.  
Osobno przygotowad odpowiednią do powierzchni ilośd kruszywa, do którego należy dodad zagęstnik Greinplast RTX-01 i przemieszad wolnoobrotowo. Po 
wchłonięciu się zagęstnika  dodad spoiwo Greinplast RSU-01 w odpowiedniej proporcji. Całośd mieszad mieszadłem wolno obrotowym w czasie ok. 5 min. 
Następnie przygotowaną mieszankę odstawid na ok. min. 15 min  i wówczas przystąpid do aplikacji na świeżo zagruntowaną powierzchnię pionową. Używad 
twardej pacy np. weneckiej. Nanosid małymi partiami. Przygotowad taką ilośd mieszanki, jaką uda się wykorzystad w ciągu  1  godz. 
UWAGA!!! 
Aby w prawidłowy sposób wyrównad wykonaną powierzchnię, narzędzia  w trakcie prac należy przemywad  czyściwem nasączonym preparatem na bazie 
ksylenu.  

 

Proporcje mieszanek: 

Proporcje do powierzchni pionowej-grunt: 

- RGU-01 

- zagęstnik RTX-01 

 

- 0,3 kg 

- 0,03 kg (10 % ilości RGU-01) 

Proporcje mieszania do powierzchni pionowej-kruszywo: 

- kruszywo RK 

- RSU-01 

- zagęstnik RTX-01 

 

- 25 kg 

- max. 1,25 kg (4-5% ilości kruszywa) 

- 0,125 kg (10% ilości RSU-01) 

Proporcje do powierzchni poziomej: 

- kruszywo RK 

- RSU-01 

 

- 25 kg 

- max. 1,25 kg (4-5% ilości kruszywa) 

Czasy: 

czas pracy mieszanką  
początek żelowania  
czas utwardzania  
Pełne obciążenie                                                                             

min. 1 godz. 
 po ok. 3 godz.                                                  
8- 12 godz. 
po 2-  3 dniach 

Zużycia poszczególnych składników systemu greinstone (Greinplast RSK: 
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Kruszywo:  
Greinplast RKM-01…05 oraz Greinplast RKK-01 (3,0-5,0mm) 
Greinplast RKK-01 (4,0-8,0mm) 
Grunt Greinplast RGU-01  
 
Spoiwo Greinplast RSU-01 
Zagęstnik Greinplast RTX-01 
 

 
Ok. 12,5kg/m² 
Ok. 15,5kg/m² 
(pow. poziome)-0,050-0,075 kg/m2 ;  
(pow. pionowe)- 0,1 kg/m2 

0,5-0,625 kg/m2 (4-5% ilości kruszywa) 

ok. 0,05 kg/m2 (10 % ilości spoiwa) 
 

ZALECENIA I UWAGI 
 

Prace należy  zaplanowad w taki sposób, aby zapewnid  wykonanie  powierzchni w dobrych warunkach pogodowych. 

Temperatura podłoża i otoczenia podczas wykonywania prac powinna wynosid +10°C do +25°C.  Gdy w trakcie prac zaobserwowane zostanie zmętnienie, 
zabielenie lub pienienie powłoki gruntu, prace należy przerwad i wydłużyd sezonowanie do  całkowitego wyschnięcia podłoża. Produktu nie należy aplikowad 
przy bezpośrednim nasłonecznieniu wykonywanych powierzchni, opadach deszczu, wysokiej wilgotności (np. mgła, rosa). -Powierzchnie na których 
wykonywane są prace należy osłaniad przed zanieczyszczeniami, bezpośrednim nasłonecznieniem, wodą i wilgocią. Wykonana powierzchnia z warstwą 
dekoracyjną powinna pozostad osłonięta do utwardzenia się spoiwa (ok. 12 godz) Na proces utwardzania ma wpływ temperatura otoczenia, w przypadku 
obniżonych temperatur przebiega wyraźnie wolniej. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie gruntem zabezpieczyd, a w przypadku zabrudzenia usuwad 
przed zaschnięciem. 

Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej 
Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywad zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład 
produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyd jakośd stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub 
nie ujętych w dokumentach odniesienia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. 

 

 

NORMY, ATESTY, SWIADECTWA 
 

 


