Quartzline Construct
• Dè oplossing voor het egaliseren van vloeren
• Cement en gips gebonden egalisatie mortels

Quartzline BV te Dordrecht ontwikkelt en produceert vloer- en wandsystemen
uitsluitend voor professionele vloerenleggers en afbouwbedrijven

Cement en gips gebonden egalisatie mortels

Underlayment 1-10 mm SK

Underlayment 2-20 mm F

Construct Underlayment 1-10 mm SK

Construct Underlayment 2-20 mm F is

(stoffeerders kwaliteit) is een zelf nivel-

een vezelversterkte, zelf nivellerende

lerende, cementeuze, minerale gietvloer

cementeuze, minerale gietmassa voor

met

vloei-eigenschappen,

het egaliseren van ondergronden zoals

voor het egaliseren van ondergronden

beton en cement dekvloeren in laagdik-

tot een laagdikte van maximaal 10 mm.

tes van 2-20 mm. Dankzij de construc-

Ideaal voor: woningen.

tieve eigenschappen is deze vezelver-

maximale

sterkte egaline aan te bevelen voor slechte ondervloeren.

Underlayment 2-20 mm

Ideaal voor: vloerrenovatie.

Construct Underlayment 2-20 mm voor
een egaal vlakke ondergrond. Deze poly-

Underlayment 5-40 mm

meer gemodiﬁceerde minerale cement

Construct Underlayment 5-40 mm is

gebonden egalisatie heeft een mooi

een zelf nivellerende, cementeuze, mi-

vloeigedrag en een hoge hardheid dank-

nerale gietmassa voor het egaliseren van

zij de hydratatie van minerale bindmid-

ondergronden zoals beton en cement

delen en de ﬁlmvorming van polymeren.

dekvloeren in laagdiktes van 5 tot 40

Ideaal voor: woningen, detailhandel, kantoren, gezondheids-

millimeter. Ideaal voor: vloerrenovatie,

zorg, onderwijs.

dikkere lagen.

Ideaal voor:
ü Uitvlakken
ü Corrigeren
ü Repareren
ü Egaliseren

Cement en gips gebonden egalisatie mortels

Underlayment 5-40 mm F

Alpha Underlayment 5-40 mm

Construct Underlayment 5-40 mm F

Construct Alpha Underlayment 5-40

is een vezelversterkte, zelf nivelleren-

mm is een gips gebonden egalisatiemor-

de, cementeuze, minerale gietmassa

tel die geschikt is voor het binnenshuis

voor het egaliseren van ondergronden

egaliseren van calciumsulfaat gebonden

zoals beton en cement dekvloeren in

ondergronden (anhydriet of alpha-half-

laagdiktes van 5 tot 40 mm. Dankzij de

hydraat) in laagdiktes tot 40 mm. Ideaal

constructieve eigenschappen is deze

voor: gips dekvloeren, dikkere lagen.

vezelversterkte egaline aan te bevelen voor slechte ondervloeren. Ideaal voor: vloerrenovatie, dikkere lagen.

Alpha Underlayment 5-40 mm F
Construct Vezelversterkte Alpha Un-

Alpha Underlayment 2-20 mm

derlayment 5-40 mm F is een gips ge-

Construct Alpha Underlayment 2-20

bonden vezelversterkte egalisatiemor-

mm is een gips gebonden egalisatie-

tel die geschikt is voor het binnenshuis

mortel, geschikt voor het binnenshuis

egaliseren van calciumsulfaat gebonden

egaliseren van calciumsulfaat gebonden

ondergronden (anhydriet of alpha-half-

ondergronden (anhydriet of alpha-half-

hydraat). Dankzij de constructieve ei-

hydraat). Deze egaline is zelf nivellerend,

genschappen is deze vezelversterkte egaline aan te bevelen

krimp- en spanningsarm, snel verhar-

voor slechte ondervloeren. Ideaal voor: gips dekvloeren, dikke-

dend en scheurt nagenoeg niet. Ideaal voor: vloerrenovatie.

re lagen.

Vloeiende egalisatie
voor een gladde
strakke ondergrond

Ouartzline

Egaliseren van 1 tot 40 mm
De Quartzline Construct systemen zijn er
vanaf zelf nivellerende cementeuze minerale egalisaties met maximale vloei-eigenschappen speciaal voor stoffeerders tot
egalisaties voor het zwaardere werk zoals
het egaliseren van ondergronden in laagdiktes tot 40 mm.

Bestel online alles wat je nodig hebt voor het egaliseren van vloeren.
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De perfecte basis voor je vloer
Reparatiemortel
Quartzline Cementitious MRP of
Quartzline Alpha MRP

Vochtscherm
Quartzline Coating EP DPM

Primer
Quartzline Primer Universal of
Quartzline Primer FST

Egalisatie
Construct Constructive of
Construct Underlayment

Ouartzline
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3316 BN Dordrecht
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