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SB      Spoina do kostki brukowej 

             dwuskładnikowa, wodoprzepuszczalna.      
 

WŁAŚCIWOŚCI :   
� Dwuskładnikowa – kruszywo kwarcowe + żywica 
� Modyfikowana tworzywem sztucznym 
� Utwardzana pod wpływem tlenu z powietrza 
� Zdolność drenażowa - przepuszczająca wodę 
� Nie zawiera rozpuszczalników, mrozoodporna 
� Odporna na porost mchu i trawy 
� Łatwa w obróbce i w utrzymaniu czystości 
� Po związaniu odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych   

       (mróz, deszcz) oraz działanie soli 
� Odporna na czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem 
� Dostępna w 6 kolorach 

ZASTOSOWANIE : 
� Do spoinowania okładzin brukowych klinkierowych, z kamienia naturalnego i  

       betonowych w obszarach zewnętrznych, na sztywnej podbudowie. 
� Do spoinowania w obszarach lekko obciążonych jak np. tarasy,  

       ciągi piesze, chodniki, ścieżki ogrodowe, powierzchnie ogrodowe,      
       wjazdy na dziedzińce, podjazdy i wjazdy do garażów, parkingi    
       przydomowe, wjazdy na dziedzińce, itp. 

� Do spoin o szerokości od 5 mm i minimalnej głębokości 30 mm. 

PODŁOŻE : 
Powierzchnia brukowana i podbudowa musi być sztywna i tak zaprojektowana, aby 
pod wpływem późniejszego obciążenia nie doszło do rozluźnienia struktury 
podbudowy. Należy ściśle przestrzegać przepisów i instrukcji dotyczących 
wykonywania powierzchni brukowanych. Warstwę drenażową i podbudowę należy 
wykonać zgodnie z zaleceniami projektanta. Przestrzenie przed spoinowaniem należy 
dokładnie oczyścić, boczne krawędzie okładzin muszą być czyste. Powierzchnie do 
spoinowania muszą być suche i wodoprzepuszczalne, aby woda nie gromadziła się w 
spoinach. 
Przy spoinowaniu kamienia chłonnego i o otwartych porach zaleca się zwilżenie 
powierzchni wodą, ponieważ przy tego typu materiałach istnieje większe ryzyko 
zabrudzenia spoiną SB. W tym celu zaleca się wykonanie próbnego spoinowania. 

OBRÓBKA : 
Materiał pakowany jest w szczelnie zamkniętych wiadrach, w których znajduje się 
kruszywo kwarcowe oraz pojemnik z żywicą. Należy otworzyć opakowanie SB i 
wymieszać (za pomocą mieszadła mechanicznego) kruszywo kwarcowe z żywicą 
znajdującą się w komplecie. Minimalny czas mieszania wynosi ok. 2 minuty. Tak 
przygotowanym materiałem należy wypełnić spoinowane powierzchnie w ciągu ok. 30 
minut. Za pomocą kształtki gumowej lub średnio twardej szczotki zaprawę SB 
wprowadzić do spoin wypełniając je i zagęszczając. Następnie okładzinę oczyścić z 
nadmiaru materiału za pomocą miękkiej miotły ruchem obrotowym lub skośnie do 
przebiegu spoin, co powoduje, że powierzchnia spoinowana jest odpowiednio 
zagęszczona i wygładzona. Wymiecione pozostałości zaprawy nie powinny znaleźć 
się w otwartych spoinach. Powierzchnię bruku dokładnie oczyścić z resztek zaprawy, 
ponieważ nieusunięte części w wyniku twardnienia żywicy zostaną związane na 
powierzchni, a późniejsze czyszczenie będzie możliwie tylko w sposób mechaniczny. 
Niedokładne oczyszczenie powierzchni z resztek zaprawy może wpłynąć również na 
kolorystykę bruku (może stać się bardziej intensywna w miejscu zanieczyszczeń). 
Pozostający po czyszczeniu efekt błyszczenia zniknie z czasem w wyniku działania 
warunków atmosferycznych i poprzez mechaniczne ścieranie. Świeżo zaspoinowane 
powierzchnie należy chronić przed wilgocią, deszczem, kurzem i innymi 
zabrudzeniami przez 24 godz. przykrywając je folią. Folia musi być tak ułożona, aby 
zapewniona była odpowiednia wentylacja. Wstępne obciążenie po 24 godz. (można 
chodzić). Pełne obciążenie może nastąpić po około 7 dniach. Optymalna temperatura 
obróbki wynosi +8°C do +25°C. Niższa lub wyższa temperatura może negatywnie 
wpływać na parametry produktu i czas wiązania. 

ZUŻYCIE : 
Ok. 5-15 kg/1m2 i  zależy od szerokości i głębokości spoiny. 
Orientacyjne zużycia przy szerokości spoiny 10 mm i głębokości 30 mm : 
Duża kostka brukowa : ok.   5,0 kg/1m2 
Mała kostka brukowa : ok.   8,0 kg/1m2 
Mozaika brukowa : ok. 15,0 kg/1m2 

OPAKOWANIE : 
Wiadro 25 kg 

SKŁADOWANIE : 
Przechowywać w suchym miejscu, na paletach drewnianych. Składować w dobrze 
zamkniętych pojemnikach. Otwarte źródła ognia trzymać z daleka.  
Materiał nie grozi samoistnym wybuchem.  
Czas magazynowania: 6 miesięcy 

 
 

UWAGA : 
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20ºC i 65% wilgotności powietrza. 
Opisane wyżej właściwości materiału są opisem produktu i należy traktować je jako 
ogólne wskazówki w oparciu o badania i doświadczenia praktyczne, które nie 
uwzględniają jednak wymogów konkretnego przypadku zastosowania. Producent nie 
ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału. W przypadkach powierzchni wątpliwych 
należy wykonać testy zastosowania i dokładnie sprawdzić jakość próby, lub zasięgnąć 
porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian produktu 
w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. Z 
podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA : 
Produkt zawiera substancje reaktywne, które w stanie nie stwardniałym są częściowo 
szkodliwe dla zdrowia.  Komponenty żywiczne w wyniku wysokiego odczynu 
alkalicznego mogą wywoływać poparzenia, względnie działać drażniąco i uczulająco. 
Nie zlecać prac alergikom. Należy unikać kontaktu ze skórą, a w przypadku zetknięcia 
ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie dużą ilością wody. W przypadku 
kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz 
bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza. 

UTYLIZACJA : 
Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. 
Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane.  

DANE TECHNICZNE : 
Czas obróbki ok. 30 minut 
Minimalna szerokość spoiny 5 mm 
Minimalna głębokość spoiny 30 mm 
Lekkie obciążenie po ok. 24 godzinach w temp. +20°C 

Pełne obciążenie po ok. 7 dniach  

Odporność na działanie wody pod 
ciśnieniem po 7 dniach 

do 120 bar przy minimalnej odległości     
20 cm 

Możliwość przepuszczania wody ok. 3000 dm3/h na 1m2 
Temperatura obróbki +8°C do +25°C 

 

 
 

Środki ostrożności dot. 
żywicy do spoiny 

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza,        
należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
P102 – Chronić przed dziećmi. 
P103 – Przed użyciem przeczytać etykietę. 
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PCB-Polska Sp.J., ul Szczawiowa 53D, 70-010 Szczecin 
Nr deklaracji właściwości użytkowych : DOP-PL-1/15 

PCB SB 
EN 13813:2002 

Polimer do stosowania jako składnik fugi 
Emisja substancji korozyjnych SR 
Reakcja na ogień Efl* 
Przepuszczalność wody NDP 
Odporność na ścieranie AR22 
Przyczepność B 0,5 
Odporność na uderzenia IR2 
Izolacyjność akustyczna NDP 
Dźwiękochłonność NDP 
Opór cieplny NDP 
Odporność chemiczna NDP 
* Zgodnie z decyzją Komisji 2010/85/UE z dnia 9 lutego 2010 roku produkt spełnia wymagania reakcji na 
ogień dla klasy E/Efl    bez dodatkowych badań 


