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PCB-Polska czyli Polska Chemia Budowlana powstała z potrzeby powiązania wysokiej jakości 

produktu z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży.

Jako założyciele i zarządzający, cenimy sobie bliskość i bezpośredni kontakt z partnerami 

handlowymi, co czyni Polską Chemię Budowlaną bardzo wrażliwą na ich potrzeby.

Jako krajowy producent dbamy o dobre imię polskiego przedsiębiorcy poprzez rzetelność 

i niezawodność w biznesie. Postawiliśmy sobie za cel oferować bardzo wysokiej jakości 

produkty za średnią cenę rynkową. Naszą gwiazdą, a zarazem narzędziem marketingowym jest 

produkt sam w sobie. Tym samym nasi klienci mogą być pewni, że płacą za jakość, a nie za 

rozbudowany marketing.

Jest dla nas szczególnie ważne, że oferujemy dobry polski produkt, tutaj inwestujemy nasz 

kapitał i tutaj mieszkamy, dlatego akcentujemy to słowem Polska w naszej nazwie. 

Mamy nadzieję, że coraz więcej firm działających na krajowym rynku, zdecyduje się sprawdzić 

co wyżej zadeklarowano.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z naszą ofertą i życzymy wielu sukcesów.

Zarząd PCB-Polska

Przemysław Ganecki Maciej Leżański Sebastian Tyszkowski
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Dla Państwa wygody, oznaczyliśmy poszczególne grupy produktowe kolorami:

s p i s t r e ś c i
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worki 25 kg

zaprawy klejowe do systemów ociepleń

ZAPRAWA KLEJOWA 
DO STYROPIANU

ZAPRAWA KLEJOWA 
DO ZATAPIANIA SIATKI 

I PRZYKLEJANIA 
WEŁNY MINERALNEJ 

- SZARA

ZAPRAWA KLEJOWA 
DO ZATAPIANIA SIATKI 

I PRZYKLEJANIA 
WEŁNY MINERALNEJ

- BIAŁA

KDS KAM-s KAM-b

Zaprawa klejowa do przyklejania 
płyt styropianowych w systemie 
dociepleń PCB-s, do klejenia 
wielkoformatowych elementów 
ze styropianu. Na podłoża 
różnego rodzaju (mur mieszany, 
ceramiczny, beton komórkowy, 
beton szalunkowy, bloczek 
silikatowy itp.)

Mrozoodporna i wodoodporna. 
Duża siła klejenia.

Zużycie: 
2ok. 4,0 - 5,0 kg/1m

Zaprawa klejowa do zatapiania 
siatki i przyklejania płyt 
styropianowych i wełny 
mineralnej w systemach 
dociepleń PCB-s i PCB-w, 
do szpachlowania nierówności na 
wełnie mineralnej i styropianie. 
Na podłoża różnego rodzaju (mur 
mieszany, ceramiczny, beton 
komórkowy, beton szalunkowy, 
bloczek silikatowy itp.)

Mrozoodporna i wodoodporna, 
duża siła klejenia, 
paroprzepuszczalna.

Biała zaprawa klejowa do 
zatapiania siatki i przyklejania płyt 
styropianowych i wełny 
mineralnej w systemach 
dociepleń PCB-s i PCB-w, 
do szpachlowania nierówności na 
wełnie mineralnej i styropianie. 
Na podłoża różnego rodzaju (mur 
mieszany, ceramiczny,beton 
komórkowy, beton szalunkowy, 
bloczek silikatowy, itp.)

Mrozoodporna i wodoodporna, 
duża siła klejenia, 
paroprzepuszczalna.

Nie wymaga gruntowania pod 
tynki strukturalne.

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:
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worki 25 kg worki 25 kg worki 25 kg

48 worków48 worków 48 worków 48 worków

ZAPRAWA KLEJOWA 
DO ZATAPIANIA SIATKI

 I PRZYKLEJANIA
 STYROPIANU - SZARA

KZS

Zaprawa klejowa do zatapiania 
siatki na styropianie oraz
przyklejania płyt styropianowych 
w systemie dociepleń PCB-s.
Na podłoża różnego rodzaju (mur 
mieszany, ceramiczny, beton 
komórkowy, beton szalunkowy, 
bloczek silikatowy itp.)

Mrozoodporna i wodoodporna. 
Duża siła klejenia.

Zużycie:
2- ok. 1,5 kg/1m /1mm 

jako warstwa zbrojąca
2- ok. 5,0 kg/1m  do przyklejania 

styropianu

Zużycie:
2- ok. 1,4 kg/1m /1mm jako 

warstwa zbrojąca,
2- ok. 5,0 kg/1m  do przyklejania 

wełny mineralnej 

Zużycie: 
2- ok. 1,4 kg/1m /1mm jako 

warstwa zbrojąca,
2- ok. 5,0 kg/1m  do przyklejania 

wełny mineralnej

Kolor: szary Kolor: szary Kolor: szary Kolor: biały
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zaprawy klejowe do systemów ociepleń

ZAPRAWA KLEJOWA 
DO SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ 

Z PŁYTKĄ ELEWACYJNĄ

KPK-d
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ZAPRAWA KLEJOWA 
DO ZATAPIANIA SIATKI 

I PRZYKLEJANIA 
WEŁNY MINERALNEJ, 

ZBROJONA WŁÓKNAMI 
- BIAŁA

KAM-w

Biała zaprawa klejowa z włóknem 
do zatapiania siatki i przyklejania 
płyt styropianowych i wełny 
mineralnej w systemach 
dociepleń PCB-s i PCB-w, do 
szpachlowania nierówności na 
wełnie mineralnej i styropianie. 
Do renowacji starych systemów 
dociepleń jako warstwa zbrojąca. 
Na podłoża różnego rodzaju (mur 
mieszany, ceramiczny, beton 
komórkowy, beton szalunkowy, 
bloczek silikatowy, itp.)

Mrozoodporna i wodoodporna, 
duża siła klejenia, 
paroprzepuszczalna.

Nie wymaga gruntowania pod 
tynki strukturalne.

Produkt zgodny 
z PN EN 998-1:2004

Zaprawa klejowa do przyklejania 
płyt izolacyjnych z wełny 
i styropianu, zatapiania siatki 
zbrojącej na wełnie mineralnej 
i styropianie oraz przyklejania 
płytek ceramicznych, 
klinkierowych, ceramicznych 
wielkoformatowych oraz 
gresowych w systemie dociepleń 
z okładziną ceramiczną PCB-p. 
Również do szpachlowania 
nierówności na płytach 
izolacyjnych. Na podłoża nośne 
różnego rodzaju (mur mieszany, 
ceramiczny, beton komórkowy, 
beton szalunkowy).

Mrozoodporna i wodoodporna 
po związaniu, stabilna na 
powierzchniach pionowych, 
hydrofobowa. Duża siła klejenia, 
bardzo dobra przyczepność do 
podłoża, do nanoszenia ręcznego 
i maszynowego.

worki 25 kg worki 25 kg

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

48 worków 48 worków

Zużycie: 
2- ok. 1,1 kg/1m  /1mm 

jako warstwa zbrojąca, 
2- ok. 3,2 kg/1m  do przyklejania 

wełny mineralnej

Zużycie: 
2- ok. 4-5 kg/1m  do przyklejania 

płyt izolacyjnych 
2- ok. 1,3 kg/1m  przy 1 mm 

grubości powłoki jako warstwa 
zbrojąca

2- ok. 4 kg/1m  do przyklejania 
okładzin elewacyjnych
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z a p r a w y  i  s p o i n y  d o  k l i n k i e r u
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BAZOWA ZAPRAWA 
DO MUROWANIA CEGIEŁ 

KLINKIEROWYCH
I ELEWACYJNYCH

BAZOWA ZAPRAWA 
Z TRASEM DO MUROWANIA 

CEGIEŁ KLINKIEROWYCH 
I ELEWACYJNYCH

BZK BZK-t

Bazowa zaprawa do murowania 
cegieł elewacyjnych 
i klinkierowych. Spoinowanie 
zaprawą SK lub SK-t odbywa się 
w drugim cyklu roboczym.

Grupa zapraw M10 
wg PN-EN 998-2:2010

Uziarnienie: 0-2,0 mm 

Właściwie dobrane komponenty 
zapraw minimalizują ryzyko 
powstania wykwitów solnych 
i wyługowań wapiennych.

Wysoka wytrzymałość na 
2ściskanie > 10 N/mm

Bazowa zaprawa z trasem do 
murowania cegieł elewacyjnych 
i klinkierowych. Spoinowanie 
zaprawą SK lub SK-t odbywa się 
w drugim cyklu roboczym

Grupa zapraw M5 
wg PN-EN 998-2:2010

Uziarnienie: 0-2,0 mm

Właściwie dobrane komponenty 
zapraw i dodatek trasu 
minimalizują ryzyko powstania 
wykwitów solnych i wyługowań 
wapiennych.

Wysoka wytrzymałość na 
2ściskanie > 5 N/mm
 

2Zużycie: ok. 43-53 kg/1m  przy 
grubości muru 12 cm
Zużycie może się różnić 
w zależności od formatu cegły

2Zużycie: ok. 43-53 kg/1m  przy 
grubości muru 12 cm
Zużycie może się różnić 
w zależności od formatu cegły

Kolor: szary Kolor: szary

BAZOWA ZAPRAWA
DO KLINKIERU

RĘCZNIE FORMOWANEGO

BAZOWA ZAPRAWA
Z TRASEM DO KLINKIERU
RĘCZNIE FORMOWANEGO

BZK-r BZK-rt

Zaprawa do murowania cegieł 
elewacyjnych i klinkierowych 
ręcznie formowanych o 
nasiąkliwości powyżej 8%. 

Spoinowanie zaprawą SK, SK-t lub 
SPK-t odbywa się w drugim cyklu 
roboczym.

Uziarnienie: 0-2,0 mm

Właściwie dobrane komponenty 
zapraw minimalizują ryzyko 
powstania wykwitów solnych
 i wyługowań wapiennych.

Wysoka wytrzymałość na 
2ściskanie > 5 N/mm
 

Grupa zapraw M5 
wg PN-EN 998-2:2010

Zaprawa  z trasem do murowania 
cegieł elewacyjnych 
i klinkierowych ręcznie 
formowanych o nasiąkliwości 
powyżej 8%. 

Spoinowanie zaprawą SK, SK-t lub 
SPK-t odbywa się w drugim cyklu 
roboczym.

Grupa zapraw M5 
wg PN-EN 998-2:2010

Uziarnienie: 0-2,0 mm

Właściwie dobrane komponenty 
zapraw i dodatek trasu 
minimalizują ryzyko powstania 
wykwitów solnych i wyługowań 
wapiennych.

Wysoka wytrzymałość na 
2ściskanie > 5 N/mm
 

2Zużycie: ok. 43-53 kg/1m  przy 
grubości muru 12 cm.
Zużycie może się różnić 
w zależności od formatu cegły.

2Zużycie: ok. 43-53 kg/1m  przy 
grubości muru 12 cm.
Zużycie może się różnić 
w zależności od formatu cegły.

Kolor: szary Kolor: szary

worki 25 kg worki 25 kg

48 worków 48 worków

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

worki 25 kg worki 25 kg

48 worków 48 worków

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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ZAPRAWA DO MUROWANIA
 Z JEDNOCZESNYM 
SPOINOWANIEM

DO CEGIEŁ O NASIĄKLIWOŚCI 
3-8%

ZAPRAWA DO MUROWANIA 
Z JEDNOCZESNYM 
SPOINOWANIEM

DO CEGIEŁ O NASIĄKLIWOŚCI 
POWYŻEJ 8%

MK-3 MK-8

Zaprawa do murowania cegieł 
elewacyjnych i klinkierowych 
o nasiąkliwości 3-8%. Do 
murowania i spoinowania 
w jednym cyklu roboczym. 

Grupa zapraw M5 
wg PN-EN 998-2:2010 

Uziarnienie: 0-2,0 mm

Właściwie dobrane komponenty 
zapraw, minimalizują ryzyko 
powstania wykwitów solnych 
i wyługowań wapiennych.

Wysoka wytrzymałość na 
2ściskanie > 5 N/mm

Zaprawa do murowania cegieł 
elewacyjnych, klinkierowych oraz 
ręcznie formowanych 
o nasiąkliwości powyżej 8%. 
Do murowania i spoinowania 
w jednym cyklu roboczym. 

Grupa zapraw M5 
wg PN-EN 998-2:2010

Uziarnienie: 0-2,0 mm

Właściwie dobrane komponenty 
zapraw, minimalizują ryzyko 
powstania wykwitów 
i wyługowań.

Wysoka wytrzymałość na 
2ściskanie > 5 N/mm

worki 25 kg worki 25 kg

48 worków 48 worków

2Zużycie: ok. 50 kg/1m  przy 
murowaniu z jednoczesnym 
spoinowaniem.
Zużycie może się różnić 
w zależności od formatu cegły.

2Zużycie: ok. 50 kg/1m  przy 
murowaniu z jednoczesnym 
spoinowaniem.
Zużycie może się różnić 
w zależności od formatu cegły.

Dostępna w kolorach: extra 
biała, stara biel, szara, jasnoszara, 
ciemnoszara, brązowa, antracyt, 
czarna, beżowa - według 
wzornika kolorów.

Dostępna w kolorach: extra 
biała, stara biel, szara, jasnoszara, 
ciemnoszara, brązowa, antracyt, 
czarna, beżowa - według 
wzornika kolorów.

ZAPRAWA Z TRASEM 
DO MUROWANIA 
Z JEDNOCZESNYM 
SPOINOWANIEM

DO CEGIEŁ O NASIĄKLIWOŚCI 
3-8%

ZAPRAWA Z TRASEM 
DO MUROWANIA 
Z JEDNOCZESNYM 
SPOINOWANIEM

DO CEGIEŁ O NASIĄKLIWOŚCI 
POWYŻEJ 8%

MK-3t MK-8t

Zaprawa z trasem, do murowania 
cegieł elewacyjnych 
i klinkierowych o nasiąkliwości 
3-8%. Do murowania 
i spoinowania w jednym cyklu 
roboczym. 

Grupa zapraw M5 
wg PN-EN 998-2:2010

Uziarnienie: 0-2,0 mm

Właściwie dobrane komponenty 
zapraw, minimalizują ryzyko 
powstania wykwitów 
i wyługowań.

Wysoka wytrzymałość na 
2ściskanie > 5 N/mm

Zaprawa z trasem do murowania 
cegieł elewacyjnych, 
klinkierowych oraz ręcznie 
formowanych o nasiąkliwości 
powyżej 8%. Do murowania
z jednoczesnym spoinowaniem.

Grupa zapraw M5 
wg PN-EN 998-2:2010

Uziarnienie: 0-2,0 mm

Właściwie dobrane komponenty 
zapraw, minimalizują ryzyko 
powstania wykwitów solnych 
i wyługowań wapiennych.

Wysoka wytrzymałość na 
2ściskanie > 5 N/mm

worki 25 kg worki 25 kg

48 worków 48 worków

7

z a p r a w y  i  s p o i n y  d o  k l i n k i e r u

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

2Zużycie: ok. 50 kg/1m  przy 
murowaniu z jednoczesnym 
spoinowaniem.
Zużycie może się różnić 
w zależności od formatu cegły.

2Zużycie: ok. 50 kg/1m  przy 
murowaniu z jednoczesnym 
spoinowaniem.
Zużycie może się różnić 
w zależności od formatu cegły.

Dostępna w kolorach: stara biel, 
szara, jasnoszara, ciemnoszara, 
brązowa, antracyt, czarna, 
beżowa  - według wzornika 
kolorów.

Dostępna w kolorach: stara biel, 
szara, jasnoszara, ciemnoszara, 
brązowa, antracyt, czarna, 
beżowa  - według wzornika 
kolorów.

EDYCJA 2012/2013



KLEJ DO PŁYTEK 
KLINKIEROWYCH 
I ELEWACYJNYCH, 

WYSOKOELASTYCZNY

KPK

Wysokoelastyczna; odporna na 
temperatury od -20°C do +80°C; 
cienkowarstwowa; mrozo- 
i wodoodporna; cementowa; 
bardzo dobra przyczepność do 
podłoża.

Na zewnątrz i do wnętrz; Do 
przyklejania ceramicznych płytek 
elewacyjnych gładkich oraz 
ręcznie formowanych, kamienia 
elewacyjnego, kształtek 
parapetowych oraz zewnętrznych 
parapetów klinkierowych, 
klinkierowych systemów 
schodowych, stopnic i podstopni, 
zewnętrznych płytek cokołowych; 
Na wszystkie podłoża włącznie 
z płytą k-g, wiórową; Na balkony, 
tarasy, elewacje, schody 
zewnętrzne, cokoły.

Produkt zgodny 
z PN EN 12004:2008

Klej cementowy klasy C2TE, S2
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SPOINA Z TRASEM 
DO PŁYTEK KLINKIEROWYCH 

DO SPOINOWANIA 
W ZAKRESIE 4-16 MM

SPK-t

Bazowa zaprawa do murowania 
cegieł elewacyjnych 
i klinkierowych. Spoinowanie 
zaprawą SK lub SK-t odbywa się 
drugim cyklu roboczym.

Grupa zapraw M5 wg PN-EN 
998-2/2004.

Właściwie dobrane komponenty 
zapraw minimalizują ryzyko 
powstania wykwitów solnych 
i wyługowań wapiennych.

Wysoka wytrzymałość na 
2ściskanie > 5 N/mm

Kolor: szary

2Zużycie: ok. 43-53 kg/1m  przy 
grubości muru 12 cm
Zużycie może się różnić 
w zależności od formatu cegły

Zaprawa z trasem do spoinownia 
płytek elewacyjnych, 
klinkierowych, gresu, terakoty 
i innych materiałów 
nienasiąkliwych lub o słabej 
nasiąkliwości. Do spoinowania 
w zakresie 4-16 mm, na ściany 
i podłogi. 

Na zewnątrz i do wnętrz.

Właściwie dobrane komponenty 
oraz dodatek trasu do zaprawy 
minimalizują ryzyko  
powstawania wykwitów solnych.

Produkt zgodny z normą
PN-EN 13888:2004

z a p r a w y  i  s p o i n y  d o  k l i n k i e r u

Zużycie: 
24x4x4 mm - ok. 1,9 kg/m
26x6x6 mm - ok. 2,6 kg/m
28x8x8 mm - ok. 3,8 kg/m

Zużycie: zależy od formatu płytki 
oraz głębokości i szerokości 
spoiny

ZAPRAWA DO SPOINOWANIA 
CEGIEŁ ELEWACYJNYCH,

KLINKIEROWYCH 
ORAZ RĘCZNIE 

FORMOWANYCH

ZAPRAWA Z TRASEM 
DO SPOINOWANIA 

CEGIEŁ ELEWACYJNYCH,
KLINKIEROWYCH 
ORAZ RĘCZNIE 

FORMOWANYCH

SK SK-t

Zaprawa do spoinowania cegieł 
elewacyjnych, klinkierowych,
również ręcznie formowanych, 
płytek elewacyjnych oraz 
kamienia naturalnego 

Grupa zapraw: M15 
wg PN-EN 998-2:2010 

Uziarnienie: 0-1,0 mm 

Wymagana głębokość spoiny: 
15-20 mm 

Wysoka wytrzymałość na 
2ściskanie > 15 N/mm

Zaprawa z trasem do 
spoinowania cegieł elewacyjnych, 
klinkierowych, również ręcznie 
formowanych, płytek 
elewacyjnych oraz kamienia 
naturalnego

Grupa zapraw: M15 
wg PN-EN 998-2:2010

Uziarnienie: 0-1,0 mm 

Wymagana głębokość spoiny: 
15-20 mm 

Wysoka wytrzymałość na 
2ściskanie > 15 N/mm

worki 25 kg worki 25 kg

48 worków 48 worków

2Zużycie: ok. 6 kg/1m
Zużycie może ulec zmianie ze 
względu na format cegieł

2Zużycie: ok. 6 kg/1m
Zużycie może ulec zmianie ze 
względu na format cegieł

Dostępna w kolorach: extra 
biała, stara biel, szara, jasnoszara, 
ciemnoszara, brązowa, antracyt, 
czarna, beżowa  - według 
wzornika kolorów.

Dostępna w kolorach: stara biel, 
szara, jasnoszara, ciemnoszara, 
brązowa, antracyt, czarna, 
beżowa - według wzornika 
kolorów.

worki 25 kg

48 worków

worki 25 kg

48 worków

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

Dostępna w kolorach: stara biel, 
szary, jasnoszary, brązowy, 
antracytowy, czerwony, piaskowy

S2
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PUSZKI WENTYLACYJNE
DO MURÓW WARSTWOWYCH 
I ELEWACJI KLINKIEROWYCH

AKCESORIA

Stosowane celem odprowadzenia 
wilgoci w ścianie trójwarstwowej, 
do wmurowania zgodnie ze 
sztukę budowlaną lub 
w miejscach przewidzianych 
przez projekt.

Dostosowane kolorystyką do 
dostępnych kolorów zapraw 
i spoin do klinkieru.

Dostępne kolory: brązowy, 
piaskowy, beżowy, biały, szary, 
ciemnoszary, antracytowy, czarny

karton 200 szt.
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z a p r a w y  i  s p o i n y  d o  k l i n k i e r u

SPOINA DO KOSTKI 
BRUKOWEJ, KLINKIEROWEJ, 

BETONOWEJ I KAMIENIA 
NATURALNEGO,

DWUSKŁADNIKOWA 

SB

Do spoinowania okładzin 
brukowych, z kamienia 
naturalnego i klinkieru 
w obszarach zewnętrznych, na 
sztywnej podbudowie; Do 
spoinowania w obszarach lekko 
obciążonych; Do spoin 
o szerokości od 5 mm i 
minimalnej głębokości 30 mm

Dwuskładnikowa – kruszywo 
kwarcowe + żywica; Utwardzana 
pod wpływem tlenu z powietrza; 
Zdolność drenażowa, 
przepuszczająca wodę; Nie 
zawiera rozpuszczalników; 
Odporna na porost mchu i trawy; 
Mrozoodporna; Po związaniu 
odporna na działanie 
niekorzystnych warunków 
atmosferycznych (mróz, deszcz) 
oraz działanie soli; Odporna na 
czyszczenie strumieniem wody 
pod ciśnieniem.

Temperatura obróbki: +8˚C do 
+25˚C

2Zużycie: ok. 5-15 kg/1m  i zależy 
od szerokości i głębokości spoiny.

wiadro 20 kg

24 wiadra

PREPARAT 
DO ZABEZPIECZENIA 
KOSTKI BRUKOWEJ

ZKB

Do zabezpieczania nawierzchni 
wykonanych z kostki brukowej 
i betonu wokół domów, miejsc 
użyteczności publicznej, ciągów 
pieszych, dróg dojazdowych itp.

Na bazie żywicy akrylowo-
silikonowej; Kompozycja 
odpowiednio dobranych żywic 
powoduje dobre wnikanie 
preparatu w podłoże; Dodatek 
silikonu zapewnia dobrą 
hydrofobowość powłoki; 
Utwardza kostkę brukową 
i wzmacnia beton; Minimalizuje 
ryzyko powstawania wykwitów 
solnych; Zwiększa odporność na 
ścieranie i mrozoodporność; 
Ułatwia usuwanie plam oleju; 
Przeciwdziała wymywaniu piasku 
ze szczelin.

Temperatura obróbki: >+5˚C 
(otoczenia i podłoża)

2Zużycie: ok. 0,16 l/1m

Kolor: Transparentny

Użytkowanie: po ok. 10 godz.

Czas schnięcia: ok. 2 godz. 
w temp. +20˚C

kanister 5 l

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

EDYCJA 2012/2013
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GRUNTUJĄCY PREPARAT 
SYSTEMOWY, 

DWUKOMPONENTOWY

POSADZKA SYSTEMOWA 
BARWIONA W MASIE, 

DWUKOMPONENTOWA

GSP-G GSP-P

Posadzka systemowa barwiona 
w masie, na bazie żywic 
epoksydowych i utwardzacza 
aminowego, dwukomponentowa, 
cienkowarstwowa. 

Do wszelkiego rodzaju 
pomieszczeń technicznych, 
przemysłowych, handlowych, 
szpitali i laboratoriów. Wysoka 
odporność na ścieranie, wysoka 
odporność chemiczna, łatwa 
w utrzymaniu czystości, mrozo- 
i wodoodporna. Na zewnątrz 
i do wnętrz. Jako element 
składowy Garażowego Sysytemu 
Posadzkowego PCB-Polska GSP. 
W zestawie z confetti 
systemowym stanowiącym 
element uzupełniający.

g a r a ż o w y  s y s t e m  p o s a d z k o w y

Gruntujący preparat systemowy, 
do przygotowania podłoża pod 
posadzkę epoksydową GSP-G 
w Garażowych Systemach 
Posadzkowych PCB-Polska. 
Dwukomponentowy, na bazie 
żywicy epoksydowej 
i utwardzacza aminowego. 
Bardzo dobra przyczepność do 
podłoża, wydajny i łatwy 
w obróbce. Do wszelkiego 
rodzaju pomieszczeń 
przemysłowych, gospodarczych, 
handlowych. 
Do szpitali i laboratoriów. 
Do stosowania na zewnątrz 
i do wnętrz

LAZURA POŁYSK, 
SYSTEMOWA, 

DWUKOMPONENTOWA

GSP-LP

Lazura połysk, sysytemowa, 
dwukomponentowa, na bazie 
żywic epoksydowych 
i utwardzacza aminowego. 
Składnik Garażowego Systemu 
Posadzkowego PCB-Polska GSP. 

Do wykonania bezbarwnej 
warstwy wykończeniowej 
o dużym połysku na posadzkach 
żywicznych GSP-P. Do wszelkiego 
rodzaju pomieszczeń 
technicznych, przemysłowych, 
handlowych, szpitali 
i laboratoriów.Wysoka odporność 
na ścieranie, wysoka odporność 
chemiczna, łatwa w utrzymaniu 
czystości, mrozo- i wodoodporna. 
Na zewnątrz i do wnętrz. 
Wydajna i łatwa w obróbce.

OPAKOWANIE:

wiadra 5 kg wiadra 3 kg wiadra 3 kg

2Zużycie: 0,2 kg/m 2Zużycie: ok. 0,25 kg/m  
przy jednej warstwie o grubości 
powłoki 0,3 mm.

2Zużycie: 0,2 kg/m

EDYCJA 2012/2013
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ZAPRAWA KLEJOWA 
CIENKOWARSTWOWA

ZAPRAWA 
KLEJOWA DO GRESU, 
CIENKOWARSTWOWA

ZAPRAWA KLEJOWA 
ELASTYCZNA, 

CIENKOWARSTWOWA

ZAPRAWA KLEJOWA 
WYSOKOELASTYCZNA, 
CIENKOWARSTWOWA

FK FK+ FK-e FFK

Elastyczna zaprawa klejowa do 
przyklejania ściennych 
i podłogowych płytek 
ceramicznych i gresowych, płytek 
kamionkowych, elewacyjnych,
drobnych elementów 
betonowych oraz mozaiki 
drobnoelementowej.

Nadaje się na ogrzewanie 
podłogowe. 

Mrozoodporna i wodoodporna.

Produkt zgodny 
z PN-EN 12004:2002

Zaprawa klejowa klasy C2TE, S1

Kolor: szary

2Zużycie: ok. 2,5 kg/1m  przy 
zastosowaniu pacy 6x6x6 mm

Produkt zgodny 
z PN-EN 12004:2002

Zaprawa klejowa klasy C2TE, S2

Kolor: szary

2 Zużycie: ok. 2,5 kg/1m przy 
zastosowaniu pacy 6x6x6 mm

Produkt zgodny 
z PN-EN 12004:2002

Zaprawa klejowa klasy C1TE, S1

Kolor: szary

2Zużycie: ok. 2,5 kg/1m  przy 
zastosowaniu pacy 6x6x6 mm

Produkt zgodny 
z PN-EN 12004:2002

Zaprawa klejowa klasy C1TE.

Kolor: szary

2Zużycie: ok. 2,5 kg/1m  przy 
zastosowaniu pacy 6x6x6 mm

Zaprawa klejowa do przyklejania 
ściennych i podłogowych płytek 
ceramicznych, płytek 
kamionkowych, drobnych 
elementów betonowych oraz 
mozaiki drobnoelementowej.

Na zewnątrz i do wnętrz.
Mrozoodporna i wodoodporna.

Zaprawa klejowa do przyklejania 
ściennych i podłogowych płytek 
ceramicznych i gresowych, płytek 
kamionkowych, drobnych 
elementów betonowych oraz 
mozaiki drobnoelementowej.

Na zewnątrz i do wnętrz.
Mrozoodporna i wodoodporna.

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

Wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa do przyklejania ściennych 
i podłogowych płytek 
ceramicznych i gresowych, płytek 
kamionkowych, drobnych 
elementów betonowych oraz 
płytek elewacyjnych

Nadaje się na ogrzewanie 
podłogowe i do przyklejania 
metodą “płytka na płytkę”. 

Mrozoodporna i wodoodporna.

worki 25 kg worki 25 kg worki 25 kg worki 25 kg

48 worków 48 worków 48 worków 48 worków

S1
C1

S1 S2
C1 TE

EDYCJA 2012/2013
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SZYBKOWIĄŻĄCA, 
ELASTYCZNA ZAPRAWA 

KLEJOWA DO PŁYTEK

WYSOKOELASTYCZNA 
BIAŁA ZAPRAWA KLEJOWA 

Z TRASEM

FFK-s FFK-tb

Elastyczna zaprawa klejowa, 
szybkowiążąca, do przyklejania 
ściennych i podłogowych płytek 
ceramicznych i gresowych, płytek 
kamionkowych, drobnych 
elementów betonowych, terakoty 
oraz płytek elewacyjnych

Nadaje się na ogrzewanie 
podłogowe.

Możliwość fugowania i chodzenia 
po ok 4 godzinach. 

Na zewnątrz i do wnętrz.
Mrozoodporna i wodoodporna.

Wysokoelastyczna zaprawa 
klejowa z trasem, szczególnie 
zalecana do płytek z kamienia 
naturalnego i płytek elewacyjnych 
w miejscach narażonych na 
występowanie wykwitów (tarasy, 
ogrodzenia, murki oporowe 
i cokoły). Nie powoduje 
przebarwień.

Nadaje się na ogrzewanie 
podłogowe.

Na zewnątrz i do wnętrz.
Mrozoodporna i wodoodporna.

worki 25 kg worki 25 kg

48 worków48 worków

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

Produkt zgodny 
z PN-EN 12004:2002

Zaprawa klejowa klasy C2TF, S1

Kolor: szary

2Zużycie: ok. 2,4 kg/1m  przy 
zastosowaniu pacy 6x6x6 mm

Produkt zgodny 
z PN-EN 12004:2002

Zaprawa klejowa klasy C2TE, S2

Kolor: biały

2Zużycie: ok. 2,5 kg/1m  przy 
zastosowaniu pacy 6x6x6 mm

S1 S2S2

EDYCJA 2012/2013
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OBOWIĄZUJĄCA NORMA: PN-EN 12004

k l a s y f i k a c j a - z a p r a w y   k l e j o w e
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Podkład gruntujący na bazie 
dyspersji sztucznej żywicy 
stosowany do gruntowania:
- podłoży mineralnych pod tynki 

strukturalne w systemach 
dociepleń,

- nośnych podłoży mineralnych, 
starych powłok malarskich, 
gładkich powierzchni 
betonowych, płyt kartonowo-
gipsowych pod tynki mineralne 
i żywiczne.

Ułatwia nakładanie tynków 
strukturalnych, 
paroprzepuszczalny, redukuje 
chłonność podłoża, poprawia 
przyczepność.

Emulsja gruntująca na bazie 
dyspersji żywic styrenowo-
akrylowych do wyrównywania 
i obniżania chłonności:
- starych powłok malarskich, 

gładkich powierzchni 
betonowych, płyt kartonowo-
gipsowych

- wszystkich chłonnych 
i porowatych powierzchni 
(beton porowaty, bloczki 
silikatowe, pustaki ceramiczne, 
mur mieszany)

- tynków podkładowych: 
cementowo-wapiennych, 
cementowych, wapiennych, 
gipsowych

- do stosowania w celu 
zmniejszenia zużycia farby

Wzmacnia podłoże 
powierzchniowo, 
wodorozcieńczalny, 
paroprzepuszczalny, zapobiega 
„zapiekaniu się tynków” wiąże 
pozostałości kurzu.

Emulsja gruntująca głęboko 
penetrująca na bazie dyspersji 
drobnocząsteczkowej stosowana 
do gruntowania:

Doskonałe wiązanie luźnego 
podłoża, bardzo głęboka 
penetracja, wyrównuje 
i zmniejsza chłonność podłoża, 
wzmacnia pylące podłoża, 
zwiększa przyczepność, nie 
tworzy „filmu”

- podłoży pod farby, zaprawy 
klejowe, wylewki 
samopoziomujące

- do wzmacniania wszelkiego 
rodzaju podłoży mineralnych 
(tynki gipsowe, 
tynki cementowo-wapienne, 
beton, ceramika, beton 
komórkowy itp.), 
starych powłok piaskujących, 
kredujących i malarskich.

Dyspersja sztucznych żywic 
z wypełniaczem kwarcowym do:
- gruntowania powierzchni 

o bardzo niskiej nasiąkliwości 
takich jak: terakota, ceramika, 
szczelny beton, płyty wiórowe, 
stare podłoża epoksydowe, 
szkło, metal, farby olejne

- mostek szczepny pod tynki 
mineralne oraz zaprawy klejowe

Wzmacnia mechanicznie 
przyczepność kolejnych warstw, 

.
odporny na wodę, doskonale 
przyczepny do każdego podłoża

14

p r e p a r a t y    g r u n t u j ą c e

kanister kanister wiadra 10 kg

DOSTAWA NA PALECIE: DOSTAWA NA PALECIE: DOSTAWA NA PALECIE:

60 wiader

wiadra 8 kg

15 kg

20 kg

5 l

10 l

5 l

10 l

OPAKOWANIE: OPAKOWANIE: OPAKOWANIE:OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

8 kg

15 kg

20 kg

- 64

- 40

- 24

wiadra

wiader

wiadra

5 l

10 l

- 96

- 60

kanistrów

kanistrów

5 l

10 l

- 96

- 60

kanistrów

kanistrów

Produkt zgodny 
z PN-C-81906/2003

Kolor: transparentny

2 Zużycie: ok. 0,05 - 0,10 l/1m

Produkt zgodny 
z PN-C-81906/2003

Kolor: biały lub barwiony pod 
kolor tynku

2 Zużycie: ok. 0,20 - 0,30 kg/1m

Produkt zgodny 
z PN-C-81906/2003

Kolor: transparentny

2 Zużycie: ok. 0,20 - 0,40 l/1m

Produkt zgodny 
z PN-C-81906/2003

Kolor: biały

2 Zużycie: ok. 0,40 - 0,60 l/1m

EDYCJA 2012/2013

PODKŁAD GRUNTUJĄCY 
UNIWERSALNY

PODKŁAD GRUNTUJĄCY 
NA PODŁOŻA CHŁONNE

PREPARAT GRUNTUJĄCY 
GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

KWARCOWY MOSTEK 
SZCZEPNY

PGU PGC PGP KMS

kolor

multi



PREPARAT PRZYŚPIESZAJĄCY
WIĄZANIE TYNKÓW 

ORGANICZNYCH

PPW

Wysokospecjalistyczny dodatek 
do tynków akrylowych, 
siloksanowych i silikonowych 
powodujący szybsze wysychanie 
tynku w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych.

- umożliwia aplikację tynku 
w niższych temperaturach

- skraca czas wysychania tynku 
nawet do 40%

- nie wpływa negatywnie na 
obróbkę tynku

- stosowany, gdy temperatura 
0może spaść poniżej +5 C 

w czasie schnięcia tynku i/lub 
wilgotność powietrza wynosi 
powyżej 65%

- powoduje lekkie rozjaśnienie 
kolorowego tynku

butelka 1 kg

karton 12 szt.

Kolor: transparentny

Zużycie: ok. 0,25kg/25 kg tynku

PREPARAT GRUNTUJĄCY 
Z KWARCEM 

NA PODŁOŻA BETONOWE

PODKŁAD GRUNTUJĄCY 
SILIKATOWY

UNIWERSALNY KONCENTRAT 
GRUNTUJĄCY

PGB PGS UKG

Dyspersja sztucznych żywic 
z kwarcem stosowana do 
gruntowania:
- wszystkich nośnych i czystych 

powierzchni z gładkiego i/lub 
szczelnego betonu

- podłoży betonowych pod tynki 
gipsowe, gładzie na bazie gipsu 
i anhydrytu, pod tynki 
mineralne, akrylowe oraz 
zaprawy klejowe

Preparat wzmacnia mechanicznie 
przyczepność oraz wyrównuje
chłonność podłoża.

– do stosowania na nośnych 
podłożach mineralnych, starych 
powłokach malarskich, a także 
płytach kartonowo-gipsowych

Podkład gruntujący na bazie 
potasowego szkła wodnego do:
- gruntowania podłoży 

mineralnych pod tynki 
silikatowe w systemach 
dociepleń PCB-s i PCB-w

- do wgłębnego gruntowania 
podłoży mineralnych pod 
malowanie farbami silikatowymi

- ułatwia nakładanie i obróbkę 
tynków silikatowych

Preparat wyrównuje chłonność 
podłoża i wzmacnia 
przyczepność, 
paroprzepuszczalny i nie blokuje 
procesu silifikacji

Koncentrat na bazie dyspersji 
sztucznej żywicy do gruntowania:
- ścian i podłóg
- nośnych podłoży mineralnych, 

starych powłok malarskich, 
gładkich powierzchni 
betonowych, płyt k-g pod tynki 
mineralne i żywiczne.

Do rozcieńczania wodą 
w zależności od chłonności 
podłoża.

Wzmacnia, wyrównuje, 

zmniejsza chłonność podłoża.

zwiększa 
wydajność nakładanych farb,  

wiadra 20 kg kanister kanister

24 wiadra 5 l

10 l

- 96 kanistrów

- 60 kanistrów

5 l

10 l

- 96 kanistrów

- 60 kanistrów

5 l

10 l

5 l

10 l

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

15

p r e p a r a t y    g r u n t u j ą c e

Produkt zgodny 
z PN-C-81906/2003

Kolor: czerwony

2 Zużycie: ok. 0,25 - 0,40 kg/1m

Produkt zgodny 
z PN-C-81906/2003.

Kolor: transparentny

2Zużycie: ok. 0,10 - 0,20 l/1m  na 
gładkim podłożu

Produkt zgodny 
z PN-C-81906/2003

Kolor: transparentny

2Zużycie: ok. 0,05-0,25 l/m .

EDYCJA 2012/2013
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t y n k i   s t r u k t u r a l n e

AKRYLOWY TYNK 
STRUKTURALNY - "BARANEK”

AKRYLOWY TYNK
 STRUKTURALNY “KORNIK”

SILIKATOWY TYNK 
STRUKTURALNY “BARANEK”

SILIKATOWY TYNK 
STRUKTURALNY “KORNIK”

AkT-b AkT-k SkT-b SkT-k

Akrylowy tynk strukturalny 
o strukturze “baranka” zalecany 
w systemach dociepleń PCB-s 
oraz jako dekoracyjna wyprawa 
tynkarska na podłożach 
mineralnych. Stosowany na 
zewnątrz i do wnętrz.

Baza: wodna dyspersja żywicy 
akrylowej.

Produkt zgodny 

Kolor: biały i barwiony wg 
kolekcji kolorów PCB Multi Kolor

Zużycie: 
ziarno 1,5 mm 

2- ok. 2,5 - 2,8 kg/1m
ziarno 2,0 mm 

2- ok. 2,7 - 3,1 kg/1m
ziarno 3,0 mm 

2- ok. 3,5 - 3,9 kg/1m

Elastyczny, odporny na działanie 
warunków atmosferycznych, 
odporny na uderzenia 
i zadrapania.

PN-EN 15824:2009

Akrylowy tynk strukturalny 
o strukturze “kornika” zalecany 
w systemach dociepleń PCB-s 
oraz jako dekoracyjna wyprawa 
tynkarska na podłożach 
mineralnych. Stosowany na 
zewnątrz i do wnętrz.

Baza: wodna dyspersja żywicy 
akrylowej.

Produkt zgodny 

Kolor: biały i barwiony wg 
kolekcji kolorów PCB Multi kolor

Zużycie: 
ziarno 1,5 mm 

2- ok. 2,3 - 2,5 kg/1m
ziarno 2,0 mm 

2- ok. 2,5 - 2,8 kg/1m
ziarno 3,0 mm 

2- ok. 3,4 - 3,8 kg/1m
        

Elastyczny, odporny na działanie 
warunków atmosferycznych, 
odporny na uderzenia 
i zadrapania.

PN-EN 15824:2009

Silikatowy tynk strukturalny 
o strukturze “baranka” zalecany 
w systemach dociepleń PCB-s 
i PCB-w oraz jako dekoracyjna 
wyprawa tynkarska na podłożach 
mineralnych. Stosowany na 
zewnątrz i do wnętrz. 

Baza: szkło wodne krzemianowe 
z wypełniaczami mineralnymi.

Produkt zgodny 

Kolor: biały i barwiony wg 
kolekcji kolorów PCB Multi Kolor

Zużycie: 
ziarno 1,5 mm 

2- ok. 2,5 - 2,8 kg/1m
ziarno 2,0 mm 

2- ok. 2,7 - 3,1 kg/1m
ziarno 3,0 mm 

2- ok. 3,5 - 3,9 kg/1m

Odporny na działanie czynników 
atmosferycznych, doskonała 
zdolność do dyfuzji pary wodnej, 
odporny na uderzenia 
i zadrapania.

PN-EN 15824:2009

Silikatowy tynk strukturalny 
o strukturze “kornika” zalecany 
w systemach dociepleń PCB-s 
i PCB-w oraz jako dekoracyjna 
wyprawa tynkarska na podłożach 
mineralnych. Stosowany na 
zewnątrz i do wnętrz.

Baza: szkło wodne krzemianowe 
z wypełniaczami mineralnymi.

Produkt zgodny 

Kolor: biały i barwiony wg 
kolekcji kolorów PCB Multi kolor

Zużycie: 
ziarno 1,5 mm 

2- ok. 2,3 - 2,5 kg/1m
ziarno 2,0 mm 

2- ok. 2,5 - 2,8 kg/1m
ziarno 3,0 mm 

2- ok. 3,4 - 3,8 kg/1m

Odporny na działanie czynników 
atmosferycznych, doskonała 
zdolność do dyfuzji pary wodnej, 
odporny na uderzenia 
i zadrapania.

PN-EN 15824:2009
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wiadra 25 kg wiadra 25 kg wiadra 25 kg wiadra 25 kg

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

24 wiadra 24 wiadra 24 wiadra 24 wiadra

kolor

multi

kolor

multi

kolor

multi

kolor

multi
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t y n k i   s t r u k t u r a l n e

SILOXANOWY TYNK 
STRUKTURALNY "KORNIK"

SILOXANOWY TYNK 
STRUKTURALNY "BARANEK”

SILIKONOWY TYNK 
STRUKTURALNY “KORNIK”

SILIKONOWY TYNK 
STRUKTURALNY "BARANEK”

SxT-k SxT-b SnT-k SnT-b

Siloxanowy tynk strukturalny 
o strukturze “kornika” zalecany 
w systemach dociepleń PCB-s 
i PCB-w oraz jako dekoracyjna 
wyprawa tynkarska na podłożach 
mineralnych. Stosowany na 
zewnątrz i do wnętrz.

Odporny na zabrudzenia 
i agresywny wpływ środowiska, 
zwiększona odporność na ataki 
alg i grzybów

.

Produkt zgodny 

Kolor: biały i barwiony wg 
kolekcji kolorów PCB Multi Kolor

Zużycie: 
ziarno 1,5 mm 

2- ok. 2,3 - 2,5 kg/1m
ziarno 2,0 mm 

2- ok. 2,5 - 2,8 kg/1m
ziarno 3,0 mm 

2- ok. 3,4 - 3,8 kg/1m

, zwiększona 
hydrofobowość, 
paroprzepuszczalny

Baza: dyspersja akrylowa 
hydrofobizowana emulsją 
siloxanową.

PN-EN 15824:2009

Siloxanowy tynk strukturalny 
o strukturze “baranka” zalecany 
w systemach dociepleń PCB-s 
i PCB-w oraz jako dekoracyjna 
wyprawa tynkarska na podłożach 
mineralnych. Stosowany na 
zewnątrz i do wnętrz.

Odporny na zabrudzenia 
i agresywny wpływ środowiska, 
zwiększona odporność na ataki 
alg i grzybów

Produkt zgodny 

Kolor: biały i barwiony wg 
kolekcji kolorów PCB Multi Kolor

Zużycie: 
ziarno 1,5 mm 

2- ok 2,5 - 2,8 kg/1m
ziarno 2,0 mm 

2- ok 2,7 - 3,1 kg/1m
ziarno 3,0 mm 

2- ok 3,5 - 3,9 kg/1m

, zwiększona 
hydrofobowość, 
paroprzepuszczalny.

Baza: dyspersja akrylowa 
hydrofobizowana emulsją 
siloxanową.

PN-EN 15824:2009

Silikonowy tynk strukturalny 
o strukturze “kornika” zalecany 
w systemach dociepleń PCB-s 
i PCB-w oraz jako dekoracyjna 
wyprawa tynkarska na podłożach 
mineralnych. Stosowany na 
zewnątrz i do wnętrz.

Produkt zgodny 

Kolor: biały i barwiony wg 
kolekcji kolorów PCB Multi Kolor

Zużycie: 
ziarno 1,5 mm 

2- ok. 2,3 - 2,5 kg/1m
ziarno 2,0 mm 

2- ok. 2,5 - 2,8 kg/1m
ziarno 3,0 mm 

2- ok. 3,4 - 3,8 kg/1m

Paroprzepuszczalny, 
hydrofobowy, odporny na 
działanie UV oraz negatywny 
wpływ czynników 
atmosferycznych.

Baza: dyspersja silikonowa.

PN-EN 15824:2009

Silikonowy tynk strukturalny 
o strukturze “baranka” zalecany 
w systemach dociepleń PCB-s 
i PCB-w oraz jako dekoracyjna 
wyprawa tynkarska na podłożach 
mineralnych. Stosowany na 
zewnątrz i do wnętrz.

Produkt zgodny 

Kolor: biały i barwiony wg 
kolekcji kolorów PCB Multi Kolor

Zużycie: 
ziarno 1,5 mm 

2- ok. 2,5 - 2,8 kg/1m
ziarno 2,0 mm 

2- ok. 2,7 - 3,1 kg/1m
ziarno 3,0 mm 

2- ok. 3,5 - 3,9 kg/1m

Paroprzepuszczalny, 
hydrofobowy, odporny na 
działanie UV oraz negatywny 
wpływ czynników 
atmosferycznych.

Baza: dyspersja silikonowa.

PN-EN 15824:2009

wiadra 25 kg wiadra 25 kg wiadra 25 kg wiadra 25 kg

24 wiadra 24 wiadra 24 wiadra 24 wiadra

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:
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multi

kolor

multi

kolor

multi

kolor

multi
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t y n k i   s t r u k t u r a l n e

MINERALNY TYNK 
STRUKTURALNY "BARANEK”

MINERALNY TYNK 
STRUKTURALNY "KORNIK”

MTS-b MTS-k

worki 25 kg worki 25 kg

48 worków 48 worków

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

19

Mineralny tynk strukturalny 
o strukturze “baranka” zalecany 
w systemach dociepleń PCB-s 
i PCB-w oraz jako dekoracyjna 
wyprawa tynkarska na podłożach 
mineralnych.

Wysoki stopień białości;
Wysoka zdolność odpierania 
wody i paroprzepuszczalność.

Produkt zgodny 
z PN-EN 998-1:2010

Kolor: biały lub szary pod 
malowanie farbami fasadowymi

Zużycie: 
2ziarno 0-1,5 mm - ok. 2,5 kg/1m

2ziarno 0-2 mm - ok. 3,0 kg/1m
2ziarno 0-3 mm - ok. 4,0 kg/1m

Mineralny tynk strukturalny 
o strukturze “kornika” zalecany 
w systemach dociepleń PCB-s 
i PCB-w oraz jako dekoracyjna 
wyprawa tynkarska na podłożach 
mineralnych.

Wysoki stopień białości;
Wysoka zdolność odpierania 
wody i paroprzepuszczalność.

Produkt zgodny 
z PN-EN 998-1:2010

Kolor: biały lub szary pod 
malowanie farbami fasadowymi

Zużycie: 
2ziarno 0-2 mm - ok. 3,0 kg/1m
2ziarno 0-3 mm - ok. 4,0 kg/1m

EDYCJA 2012/2013



f a r b y     f a s a d o w e

AKRYLOWA FARBA 
FASADOWA

SILIKATOWA FARBA 
FASADOWA

SILOXANOWA FARBA 
FASADOWA

AkF SkF SxF

20

SILIKONOWA FARBA
 FASADOWA

SnF

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

wiadra wiadra wiadra5 l

12,5 l

5 l

12,5 l

5 l

12,5 l

5 l

12,5 l

5 l

12,5 l

5 l

12,5 l

- 64 wiadra

- 32 wiadra

- 64 wiadra

- 32 wiadra

- 64 wiadra

- 32 wiadra

wiadra 5 l

12,5 l

5 l

12,5 l

- 64 wiadra

- 32 wiadra

kolor

multi

kolor

multi

kolor

multi

kolor

multi

Akrylowa farba fasadowa do 
stosowania w systemach dociepleń 
PCB-s i PCB-w, do malowania 
wszelkich podłoży mineralnych 
oraz renowacji starych powłok 
malarskich na bazie akrylowych 
farb dyspresyjnych.
Stosowana na zewnątrz i do 
wnętrz.

Odporna na promieniowanie UV, 
odporna na zmywanie, matowa

Baza: dyspersja żywicy akrylowej.

Zgodny z: PN-EN 1062-1:2005
kat. połysku: G3

ziarno: S2

przenikalność pary wodnej: V2

przepuszczalność wody W 24: W  2

grubość powłoki: E3

pokrywanie rys: A1

Kolor: biała i barwiona wg kolekcji 
kolorów PCB Multi Kolor

2Zużycie: ok. 0,15 l/1m  na jedną 
warstwę na gładkim podłożu

Silikatowa farba fasadowa do 
stosowania w systemach dociepleń 
PCB-s i PCB-w, do malowania 
wszelkich podłoży mineralnych, 
zamienników kamienia, wolnych 
od wykwitów kamieni naturalnych, 
murów ekranowych, także do 
renowacji starych nośnych powłok 
silikatowych i mineralnych.
Stosowana na zewnątrz i do 
wnętrz.

Odporna na promieniowanie UV, 
odporna na zmywanie  
i złuszczanie, bardzo trwała 
i odporna na korozję biologiczną 
o dużej sile krycia.

Baza: szkło krzemianowe 
z organicznymi stabilizatorami

Zgodny z: PN-EN 1062-1:2005
kat. połysku: G3

ziarno: S2

przenikalność pary wodnej: V1

przepuszczalność wody W 24: W2 

grubość powłoki: E3

pokrywanie rys: A1

Kolor: biała i barwiona wg kolekcji 
kolorów PCB Multi Kolor

2Zużycie: ok. 0,08-0,12 l/1m  
na jedną warstwę na gładkim 
podłożu

Siloxanowa farba fasadowa do 
stosowania w systemach dociepleń 
PCB-s i PCB-w, do malowania 
wszelkich podłoży mineralnych 
oraz renowacji
starych powłok malarskich.
Stosowana na zewnątrz i do 
wnętrz.

Odporna na promieniowanie UV, 
wysoka odporność na 
zabrudzenie, paroprzepuszczalna, 
matowa.

Baza: żywica siloxanowa 
i akrylowa.

Zgodny z: PN-EN 1062-1:2005
kat. połysku: G3

ziarno: S2

przenikalność pary wodnej: V2

przepuszczalność wody W24: W2

grubość powłoki: E3

pokrywanie rys: A1

Kolor: biała i barwiona wg kolekcji 
kolorów PCB Multi kolor

2Zużycie: ok. 0,15 l/1m  na jedną 
warstwę na gładkim podłożu

Silikonowa farba fasadowa do 
stosowania w systemach dociepleń 
PCB-s i PCB-w, do malowania 
wszelkich podłoży mineralnych 
oraz renowacji
starych powłok z tynków, farb 
silikatowych, silikonowych.
Dzięki efektowi “samoczyszczenia” 
farba nadaje się w miejscach 
szczególnie narażonych na 
zabrudzenia.
Stosowana na zewnątrz i do 
wnętrz.

Wyjątkowo odporna na negatywny 
wpływ warunków 
atmosferycznych i UV.

Baza: emulsja żywic silikonowych.

Zgodny z: PN-EN 1062-1:2005
kat. połysku: G3

ziarno: S1

przenikalność pary wodnej: V1

przepuszczalność wody W 24: W3

grubość powłoki: E3

pokrywanie rys: A2

Kolor: biała i barwiona wg kolekcji 
kolorów PCB Multi Kolor

2Zużycie: ok. 0,08-0,15 l/1m  na 
jedną warstwę na gładkim 
podłożu

EDYCJA 2012/2013



OBOWIĄZUJĄCA NORMA: PN-EN 1062-1

k l a s y f i k a c j a - f a r b y   f a s a d o w e
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LATEKSOWA FARBA
WEWNĘTRZNA
GŁĘBOKI MAT

LaF-wm

wiadra 5 l

12,5 l

5 l

12,5 l

- 64 wiadra

- 32 wiadra

Lateksowa farba wewnętrzna, 
głęboko matowa, pozwalająca na 
równomierne i dokładne 
malowanie wszystkich gładkich 
powierzchni mineralnych. Do 
malowania ścian i sufitów 
pomieszczeń intensywnie 
eksploatowanych: korytarze, biura, 
pomieszczenia użyteczności 
publicznej. Do malowania 
powierzchni narażonych na 
bezpośrednie działanie wilgoci 
(kuchnie, łazienki).

Wysoka wydajność, dobre 
właściwości kryjące, dobra 
przyczepność do podłoża, duża 
odporność na wodę i ścieranie

Baza: dyspersja sztucznej żywicy

Produkt zgodny 
z PN-EN 13300:2002

Współczynnik kontrastu: 
2klasa 2/7 m

Kategoria połysku: głęboki mat

Klasa odporności na ścieranie: II

Granulacja: drobna < 100µm

VOC wg 2002/739/W: 0 g/l

Kolor: biała lub barwiona wg 
kolekcji kolorów PCB Multi Kolor

2Zużycie: ok. 0,12 l/m  na jedną 
warstwę na gładkim podłożu

AKRYLOWA FARBA 
WEWNĘTRZNA

LATEKSOWA FARBA
WEWNĘTRZNA

AkF-w LaF-w

22

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

wiadrawiadra 12,5 l wiadra5 l

12,5 l

5 l

12,5 l

32 wiadra 5 l

12,5 l

- 64 wiadra

- 32 wiadra

5 l

12,5 l

- 64 wiadra

- 32 wiadra

f a r b y     w e w n ę t r z n e

AKRYLOWA FARBA 
WEWNĘTRZNA BIAŁA 

PÓŁMAT

AkF-wb

Akrylowa farba wewnętrzna biała, 
głęboko matowa, do malowania 
gładkich powierzchni 
wewnętrznych wykonanych 
z tynków mineralnych, 
cementowo-wapiennych, 
gipsowych, płyt kartonowo-
gipsowych, ścian i sufitów 
pomieszczeń o niskich 
obciążeniach, wszystkich 
powierzchni gładkich. Stosowana 
do wnętrz.

Wysoka wydajność, dobre 
właściwości kryjące, dobra 
przyczepność do podłoża.

Baza: dyspersja sztucznej żywicy

Produkt zgodny 
z PN-EN 13300:2002

Współczynnik kontrastu: 
2klasa 3/7 m

Kategoria połysku: półmat

Klasa odporności na ścieranie: V

Granulacja: drobna < 100µm

VOC wg 2002/739/WE: 0 g/l

Kolor: biała

2Zużycie: ok. 0,15 l/m  na jedną 
warstwę na gładkim podłożu

Lateksowa farba wewnętrzna, 
średni połysk, pozwalająca na 
równomierne i dokładne 
malowanie wszystkich gładkich 
powierzchni mineralnych. Do 
malowania ścian i sufitów 
pomieszczeń intensywnie 
eksploatowanych: korytarze, biura, 
pomieszczenia użyteczności 
publicznej. Do malowania 
powierzchni narażonych na 
bezpośrednie działanie wody 
(kuchnie, łazienki).

Wysoka wydajność, dobre 
właściwości kryjące, dobra 
przyczepność do podłoża, bardzo 
odporna na wodę i szorowanie, 
niekapiąca.

Baza: dyspersja sztucznej żywicy

Produkt zgodny 
z PN-EN 13300:2002

Współczynnik kontrastu: 
2klasa 2/7 m

Kategoria połysku: średni połysk

Klasa odporności na ścieranie: I

Granulacja: drobna < 100µm

VOC wg 2002/739/WE: 0 g/l

Kolor: biała lub barwiona wg 
kolekcji kolorów PCB Multi Kolor

2Zużycie: ok. 0,07-0,12 l/m  na 
jedną warstwę na gładkim 
podłożu

Akrylowa farba wewnętrzna 
pozwalająca na równomierne 
i dokładne malowanie wszystkich 
gładkich powierzchni. Do 
malowania powierzchni 
wewnętrznych wykonanych z płyt 
kartonowo-gipsowych, tynków 
gipsowych, wapiennych, 
cementowo-wapiennych.

Bogata kolorystyka, wysoka 
wydajność, bardzo dobre 
właściwości kryjące, dobra 
przyczepność do podłoża, odporna 
na wodę i szorowanie, niekapiąca.

Baza: dyspersja sztucznej żywicy

Produkt zgodny 
z PN-EN 13300:2002

Współczynnik kontrastu: 
2klasa 2/7 m

Kategoria połysku: głęboki mat

Klasa odporności na ścieranie: III

Granulacja: drobna < 100µm

VOC wg 2002/739/WE: 0 g/l

Kolor: biała lub barwiona wg 
kolekcji kolorów PCB Multi Kolor

2Zużycie: ok. 0,15 l/m  na jedną 
warstwę na gładkim podłożu

EDYCJA 2012/2013
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multi

kolor

multi

kolor

multi



SILIKATOWA FARBA 
WEWNĘTRZNA

SkF-w
AKRYLOWA FARBA 

STRUKTURALNA 
WEWNĘTRZNA

SILIKONOWA FARBA 
WEWNĘTRZNA

AkS-wSnF-w
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f a r b y     w e w n ę t r z n e

wiadra 5 l

12,5 l

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

wiadra 12,5 l

32 wiadra

wiadra 5 l

12,5 l

5 l

12,5 l

- 64 wiadra

- 32 wiadra

5 l

12,5 l

- 64 wiadra

- 32 wiadra

Silikatowa farba wewnętrzna, 
głęboki mat, pozwalająca na 
równomierne i dokładne 
malowanie wszystkich gładkich 
powierzchni mineralnych. Dzięki 
wysokiej dyfuzji pary wodnej 
przeznaczona głównie do wnętrz 
o podwyższonej wilgotności 
(kościoły, piwnice, pralnie itp.), 
a także do pomieszczeń 
wymagających okresowego 
czyszczenia, intensywnie 
eksploatowanych (kuchnie, 
łazienki, sale lekcyjne, biura itp..).

Wysoka wydajność, wysoka 
dyfuzyjność, doskonałe 
właściwości kryjące, trwałe 
wiązanie z podłożem mineralnym, 
bardzo wysoka odporność na 
szorowanie.

Baza: wodne szkło potasowe 
z organicznymi stabilizatorami

Produkt zgodny 
z PN-EN 13300:2002

Współczynnik kontrastu: 
2klasa 1/7 m

Kategoria połysku: głęboki mat

Klasa odporności na ścieranie: II

Granulacja: drobna < 100µm

VOC wg 2002/739/WE: 0 g/l

Kolor: biała lub barwiona wg 
kolekcji kolorów PCB Multi Kolor

2Zużycie: ok. 0,08-0,12 l/m  
na jedną warstwę na gładkim 
podłożu

Silikonowa farba wewnętrzna, 
matowa, pozwalająca na 
równomierne i dokładne 
malowanie wszystkich gładkich 
powierzchni mineralnych. 
Szczególnie polecana do 
malowania dużych, gładkich 
powierzchni, zwłaszcza 
sąsiadujących z oknami lub 
oświetlonych światłem skupionym. 
Pomalowane powierzchnie są 
jednolite, matowe bez śladów po 
stosowanych narzędziach.

Wysoka wydajność, dobre 
właściwości kryjące, wysoka 
dyfuzyjność, dobra przyczepność 
do podłoża, bardzo odporna na 
wodę i szorowanie, niekapiąca.

Baza: dyspersja sztucznej żywicy 
wzbogacona silikonem

Produkt zgodny 
z PN-EN 13300:2002

Współczynnik kontrastu: 
2klasa 1/7 m

Kategoria połysku: mat

Klasa odporności na ścieranie: II

Granulacja: drobna < 100µm

VOC wg 2002/739/WE: 0 g/l

Kolor: biała lub barwiona wg 
kolekcji kolorów PCB Multi Kolor

2Zużycie: ok. 0,08-0,12 l/m  
na jedną warstwę na gładkim 
podłożu

Akrylowa farba strukturalna 
z kwarcem, wewnętrzna, do 
dekoracyjnego wykańczania 
powierzchni surowych takich jak 
beton, tynk, beton komórkowy, 
gips. Do malowania podłoży 
uprzednio malowanych farbami 
o dobrej przyczepności.

Jako powłoka podkładowa pod 
organiczne tynki strukturalne. 
Skutecznie kryje drobne spękania 
podłoża, tworzy gruboziarnistą 
powłokę odporną na ścieranie, 
zadrapanie i zmywanie.

Trwała ochrona powierzchni 
w trudnych warunkach 
klimatycznych, wysoka odporność 
mechaniczna, doskonała 
przyczepność do podłoża, bardzo 
odporna na ścieranie, zadrapanie 
i zmywanie

Baza: dyspersja sztucznej żywicy 
z kwarcem

Produkt zgodny 
z PN-EN 13300:2002

Kolor: biała lub barwiona wg 
kolekcji kolorów PCB Multi Kolor

2Zużycie: ok. 0,40-0,70 kg/m  
na jedną warstwę na gładkim 
podłożu

EDYCJA 2012/2013
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OBOWIĄZUJĄCA NORMA: PN-EN 13300

k l a s y f i k a c j a - f a r b y   w e w n ę t r z n e
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tabela dopłat do kolorów tynków i farb

25

kolor

multi
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worki 25 kg

48 worków

Mineralny, renowacyjny tynk 
wapienny do wykonywania 
tynków w obiektach 
zabytkowych. Tynk dobierany jest 
na podstawie próbki 
oryginalnego tynku lub ze 
względu na właściwości muru.
Niski skurcz, zdolność regulacji 
wilgotności, wysoka odporność
biologiczna, hydrofobowa, 
doskonała przyczepność do 
podłoża.
Do obróbki ręcznej i maszynowej.
Stosowany na zewnątrz i do 
wnętrz.

Baza: wapno, specjalne ziarno, 
dodatki. 

Produkt zgodny 
z PN EN 998-1:2010 

Uziarnienie: 
0-1 mm, 0-2 mm, 0-4 mm. 

Kolor: biały lub na zamówienie

2 Zużycie: ok. 1,2-1,3 kg/1m
na 10 mm grubości tynku 

TYNK RENOWACYJNY 
OBRZUTKA 

TYNK RENOWACYJNY 
PODKŁADOWY

TYNK RENOWACYJNY 
WIERZCHNI 

TYNK WAPIENNY 
TRADYCYJNY 

TRO wg WTA TRP wg WTA TRW wg WTA TWT

29

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

worki 25 kg worki 25 kg worki 25 kg

48 worków 48 worków 48 worków

Mineralna obrzutka renowacyjna, 
do wykonywania obrzutki 
wstępnej w miejscach 
pozbawionych przyczepności 
tynku renowacyjnego do
muru.

Stosowana na zewnątrz i do 
wnętrz.

Baza: cement, specjalne 
kruszywa, spoiwo hydrauliczne 
oraz środki poprawiające 
wiązanie i przyczepność do 
podłoża. 

Mineralny, renowacyjny tynk 
podkładowy do wykonywania 
warstw podkładowych 
w systemie tynków 
renowacyjnych. 
Duża zawartość porów powietrza 
oraz specjalny skład pozwalają 
wchłonąć duże ilości soli zawartej 
w zawilgoconych murach. 
Hydrofobowy, duża pojemność 
krystalizującej soli.

Stosowana na zewnątrz i do 
wnętrz.

Baza: cement, specjalne 
kruszywa, spoiwo hydrauliczne 
oraz środki poprawiające 
wiązanie i przyczepność do 
podłoża. 

Mineralny, renowacyjny tynk 
zewnętrzny do wykonywania 
wierzchniej warstwy w systemie 
tynków renowacyjnych. 
Duża zawartość porów powietrza 
oraz specjalny skład pozwalają 
wchłonąć duże ilości soli zawartej 
w zawilgoconych murach.
Hydrofobowy, plastyczny, dobra 
przyczepność do podłoża.

Stosowana na zewnątrz i do 
wnętrz.

Baza: cement, specjalne 
kruszywa, spoiwo hydrauliczne 
oraz środki poprawiające 
wiązanie i przyczepność do 
podłoża 

Produkt zgodny 
z PN EN 998-1:2010 

Uziarnienie: 
0-4 mm

Kolor: szary

2Zużycie: ok. 4,0 -5,0 kg/1m

Produkt zgodny 
z PN EN 998-1:2010 

Uziarnienie: 
0-2 mm

Kolor: szary

2Zużycie: ok. 12,5 kg/1m  na 10 
mm grubości tynku.

Produkt zgodny 
z PN EN 998-1:2010 

Uziarnienie: 
0-1 mm

Kolor: naturalna biel 

2 Zużycie: ok. 10-11 kg/1m na 10 
mm grubości tynku.
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TYNK WAPIENNY LEKKI SZPACHLA WAPIENNA 
Z WŁÓKNEM

TWL SWW

worki 20 kg worki 25 kg

48 worków 48 worków

Mineralny, lekki tynk wapienny 
do wykonywania tynków na 
podłożach chłonnych (ściany 
z betonu komórkowego,
z bloczków silikatowych 
pustaków ceramicznych) oraz 
do wyrównania nierówności 
ścian. 
Nie wymaga gruntowania, bardzo 
wydajny, poprawia mikroklimat. 
Do obróbki ręcznej i maszynowej.

Stosowana do wnętrz. 

*gładka szlachetna struktura
*doskonała paroprzepuszczalność
*wydłużony czas otwarty

Szpachla przeznaczona do 
wykańczania powierzchni tynków 
cementowych, cementowo-
wapiennych i wapiennych na 
gładko. Lekka w obróbce o 
bardzo dobrej przyczepności do 
podłoża. Zalecana grubość 
warstwy 1 - 4 mm.

Baza: wapno Baza: sortowane kruszywa, 
wapno z dodatkiem środków 
poprawiających przyczepność i 
wiązanie oraz niewielką ilością 
cementu.

Produkt zgodny 
z PN EN 998-1:2010 

Uziarnienie: 
0-1 mm

Kolor: biały

Produkt zgodny 
z PN-EN 998-1:2010

Uziarnienie: 
0-0,3mm/0-0,6mm/0-1,0mm

Kolor: naturalnie biały

2Zużycie: ok. 0,9-1,0 kg/1m  
na 1 mm grubości tynku. 

2Zużycie: około 1,2 kg/m /1mm 
grubości

TYNK WAPIENNY 
DROBNOZIARNISTY

TWD

Wysokiej jakości biały tynk 
wapienny do maszynowego 
tynkowania ścian z materiałów 
chłonnych - beton komórkowy, 
silikat, ceramika - wewnątrz 
pomieszczeń. Nie wymaga 
gruntowania, bardzo lekki
w obróbce, ułatwiający 
tynkowanie powierzchni 
poziomych i pionowych. 
Delikatna, gładka struktura. 
Bardzo dobra przyczepność do 
podłoża. Poprawia mikroklimat 
pomieszczeń. Nadaje się również 
do nakładania ręcznego.

Produkt zgodny 
z PN-EN 998-1:2010 

Uziarnienie: 
0-0,6 mm

Kolor: Naturalnie biały

2Zużycie: ok. 1,2 kg/m  przy 
grubości warstwy 1 mm

TYNK TRASOWO WAPIENNY 
LEKKI

TTW-L

Mineralny, lekki tynk renowacyjny 
z trasem do wykonywania tynków 
w obiektach zabytkowych na 
wszystkich podłożach również 
niejednorodnych. 
Niski skurcz, niskie początkowe 
tempo przyrostu wytrzymałości, 
długi czas otwarty, zmniejszone 
ryzyko powstawania wykwitów 
solnych, hydrofobowy. 
Do obróbki ręcznej i maszynowej.

Stosowana na zewnątrz i do 
wnętrz. 

Baza: cement, specjalne 
kruszywa, tras. 

Baza: sortowane kruszywa, 
wapno z dodatkiem środków 
poprawiających wiązanie 
i przyczepność oraz niewielką 
ilością cementu.

Produkt zgodny 
z PN EN 998-1:2010 

Uziarnienie: 
0-1 mm

Kolor: szary

2Zużycie: ok. 9,0-10,0 kg/1m  na 
10 mm grubości tynku. 
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OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

worki 20 kg

48 worków

worki 25 kg

48 worków

SWW 03
SWW 06
SWW 10 

 - ziarno 0-0,3 mm

 0-0,6 

 0-1,0 

 - ziarno mm

- ziarno mm
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TRASOWO WAPIENNA 
ZAPRAWA MURARSKA

TRASOWO WAPIENNA 
ZAPRAWA DO SPOINOWANIA 

CEGIEŁ ZABYTKOWYCH

TWM TKF

worki 25 kg worki 25 kg

48 worków 48 worków

TYNK MINERALNY CYKLINA

TMC

Produkt zgodny 
z PN-EN 998-1:2010

Uziarnienie: TMC 30 - 0-3,0mm, 
TMC 50 - 0-5,0mm

Kolor: naturalnie biały (może być 
barwiony według wzornika 
kolorów tynków mineralnych)

Produkt zgodny 
z PN-EN 998-1:2010

Uziarnienie: 
2 mm

Kolor: szary

Produkt zgodny 
z PN-EN 998-2:2010

Uziarnienie: 
0,5 mm, 1 mm lub 2 mm

Kolor: dostępna w kolorach: 26, 
32,49,55,56,63,66,145,1217 - 
według wzornika kolorów lub 
według wytycznych inwestora

Zużycie: z jednego 25kg worka 
przy grubości 10mm uzyskamy 

2około 1,7m  otynkowanej 
powierzchni

2Zużycie: 15 kg/m  przy 10 mm 
grubości tynku

Zużycie: z jednego 25kg worka 
przy grubości 10mm uzyskamy 

2około 1,7m  otynkowanej 
powierzchni

SZPACHLA WAPIENNA 
TRADYCYJNA 
BEZ WŁÓKNA

SWT 03

* Gładka szlachetna struktura
* doskonała 

paroprzepuszczalność
* wydłużony czas otwarty

Produkt na bazie najwyższej 
jakości wapna i spoiw 
organicznych. Drobnoziarnista 
struktura powierzchni tynku 
pozwala na uzyskanie najwyższej 
jakości podłoży pod malowanie. 
Do warstw o grubości od 1 do 4 
mm. Do stosowania wewnątrz 
bez wzgledu na wilgotność 
pomieszczeń.

* hydrofobowy 
i paroprzepuszczalny

* niespotykana struktura
* bardzo lekki w obróbce

Tradycyjny tynk strukturalny 
o bardzo wyraźnej, ciekawej 
strukturze.Do renowacyjnego 
tynkowania elewacji budynków 
zabytkowych i naśladujących 
dawny styl. Jako alternatywa dla 
układu tynk podkładowy plus 
tynk strukturalny.

Do nakładania ręcznego i 
maszynowego.

* Optymalna wytrzymałość dla 
zapraw murarskich i         
tynkarskich dopasowana do 
zabytkowych podłoży

* Bardzo dobra plastyczność 
* Wysokie przewodnictwo 

kapilarne 
* Niska alkaliczność 
* Zapobiega powstawaniu 

wykwitów 

Do prac tynkarskich i murarskich 
przy renowacji zabytkowych 
murów ceglanych i kamiennych.
Również jako tynk podkładowy 
o większej wytrzymałości przy 
dużych nierównościach podłoża 
jako warstwa szpałdująca.

* Wytrzymałość  dopasowana do 
zabytkowych murów

* Niski skurcz
* szybki transport wody

Do renowacji spoin  zabytkowych 
murów licowych np. z kamienia 
naturalnego i cegły. Ze względu 
na rodzaj receptury zalecana przy 
fugowaniu techniką  „na 
półsucho”. Dzięki dodatkom trasu 
reńskiego zapobiega 
powstawaniu wyługowań 
wapiennych na licu muru. Posiada 
cechy specjalnie dopasowane do 
słabszych zabytkowych podłoży – 
szybki transport wody, niski 
skurcz, optymalna wytrzymałość.

Dostępna w wielu kolorach 
i różnych frakcjach kruszyw 
z możliwością przygotowania 
materiału specjalnie dla obiektu.

Baza: wapno hydratyzowane, 
cement z niewielką ilością 
organicznych stabilizatorów.

Baza: biały cement i wapno 
hydratyzowane z niewielką ilością 
organicznych stabilizatorów.

Baza: tras, spoiwa wiążące, oraz 
frakcjonowane kruszywa

Baza: wapno, tras oraz 
frakcjonowane kruszywa.

Produkt zgodny 
z PN-EN 998-1:2010

Uziarnienie: 
0-0,3 mm

Kolor: naturalnie biały

Zużycie: 
2około 1,2 kg/m /1mm grubości
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OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

worki 25 kg

48 worków

worki 25 kg

48 worków
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TMC 30
TMC 50

 - ziarno 0-3,0 mm

 0-5,0  - ziarno mm



ZAPRAWA SZTUKATORSKA 
DROBNOZIARNISTA

ZAPRAWA SZTUKATORSKA
GRUBOZIARNISTA

ZSDZSG

Do rekonstrukcji, a także do 
renowacji istniejących profili 
architektonicznych na zewnątrz 
i wewnątrz w technice ciągnionej; 
Do warstw od 2 do 20 mm 
w jednym cyklu roboczym; Do 
stosowania na wszelkiego rodzaju 
mury, kamień naturalny, tynki 
mineralne, tynki organiczne; STD 
stanowi wierzchnią warstwę 
wykończeniową o bardzo drobnej 
fakturze.

Mineralna – spoiwo wiążące wg 
PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1, 
drobnoziarniste frakcjonowane 
kruszywo 0-0,4 mm; Z dodatkiem 
mikrowłókien zbrojących; 
Materiał bardzo łatwy w obróbce; 
Wysoka plastyczność; Bardzo 
dobra przyczepność do podłoża 
(w tym także stabilnych warstw 
dyspersyjnych); Krótki czas 
wiązania.

Do wytwarzania szybkowiążących 
zapraw jako wstępny podkład-
narzut przy renowacji istniejących 
lub rekonstrukcjach profili 
architektonicznych oraz innych 
elementów dekoracyjnych 
małoformatowych na zewnątrz 
i wewnątrz w technice ciągnionej. 
Szczególnie do obiektów 
zabytkowych; Do stosowania na 
wszelkiego rodzaju mury, kamień 
naturalny, tynki mineralne, tynki 
organiczne.

Mineralna – spoiwo wiążące wg 
PN-EN 459-1 oraz PN-EN 197-1, 
średnioziarniste frakcjonowane 
kruszywo 0-2,0 mm; Z dodatkiem 
mikrowłókiem zbrojących; 
Wysoce plastyczna i wydajna; 
Niski skurcz; Wytrzymałość 
dopasowana do powierzchni 
zabytkowych; Szybkowiążąca; Po 
związaniu odporna na działanie 
wody przy zachowaniu pełnej 
paroprzepuszczalności; Bardzo 
dobra przyczepność do podłoża.

worki 25 kgworki 25 kg

48 worków48 worków

2Zużycie: ok. 10 kg/m  przy 
grubości warstwy 10 mm

2Zużycie: ok. 1,2 kg/m  przy 
grubości warstwy 1 mm

ZAPRAWA SZTUKATORSKA 
DO ODLEWÓW

ZSO

worki 25 kg

48 worków

ZAPRAWA DO UBYTKÓW 
W CEGLE I KAMIENIU

NSR

* Niski skurcz 
* Bardzo łatwa w obróbce
* Dostępna w wielu kolorach
* Bardzo dobra przyczepność 
* Zapobiega powstawaniu 

wykwitów
* Wytrzymałość dopasowana do 

zabytkowych podłoży

Wapienno-trasowa zaprawa do 
uzupełniania ubytków w cegle, 
kamieniu lub detalu 
sztukatorskim. Charakteryzuje się 
bardzo dobrą plastycznością, 
niskim skurczem, przyczepnością 
i łatwą obróbką z możliwościwą 
końcowego szlifowania lub 
gracowania zależnie od żądanej 
faktury. Dostępna w wielu 
kolorach umożliwia wierne 
odtworzenie struktury i 
kolorystyki detalu. Dzięki 
zachowaniu optymalnego 
transportu wody i właściwej 
wytrzymałości nadaje się 
szczególnie do prac przy 
budynkach zabytkowych. Do 
warstw 2-50 mm w jednym cyklu 
roboczym. 

Produkt zgodny 
z PN-EN 998-1:2010, 
PN-EN 998-2:2010

Uziarnienie: 
0-0,5mm

Kolor: dostępny w kolorach: 543, 
544, 560, 586, 594, 595, 596, 
600 - według wzornika kolorów 
(kolory mogą być z sobą 
mieszane)

Produkt zgodny 
z PN-EN 998-1:2010

Uziarnienie: 0-2,0 mm

Kolor: Naturalnie biały

Produkt zgodny 
z PN-EN 998-1:2010

Uziarnienie: 
0-1mm oraz 0-2mm

Kolor: dostępny w 8 kolorach 
według wzornika kolorów (kolory 
mogą być z sobą mieszane)

Zużycie: 
2około 1,2 kg/m /1mm grubości

32

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

wiadro 15 kg

32 wiadra

* Szybkowiążąca 
* Niski ciężar właściwy 
* Do mniejszych i większych 

elementów 

Mineralna, szybkowiążąca 
zaprawa do wykonywania 
odlewów sztukatorskich do 
wnętrz i na zewnątrz. Nadaje się 
do stosowania przy detalach 
o grubości od 2 do 100 mm. 
Rozformowywanie możliwe już 
po 3  godz

Wytrzymałość na ściskanie: 
>10MPa

Wytrzymałość na zginanie: 
ok. 5MPa

Współczynnik oporu 
dyfuzyjnego pary wodnej 
U:<15

Podciąganie kapilarne: W1

Zużycie: 
2około 1,1kg/m /1mm grubości

Produkt zgodny 
z PN-EN 998-1:2010

Uziarnienie: 0-0,4 mm

Kolor: Naturalnie biały
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RENOWACYJNY PREPARAT 
HYDROFOBIZUJĄCY

USUWACZ GLONÓW 
I GRZYBÓW

RPHUGG

Impregnat do powierzchniowej 
hydrofobizacji porowatych 
materiałów budowlanych.

Zabezpiecza wszelkie podłoża 
mineralne

Zmniejsza ryzyko powstania 
wtórnych wykwitów solnych

Nie tworzy filmu 
powierzchniowego

Szybki i długotrwały efekt 
odpierania wody

* Aktywnie usuwa 
zanieczyszczenia

* Bardzo skuteczny w działaniu
* Łatwy w użyciu

Bioaktywny preparat na bazie 
wysokosprawnych środków 
niszczących glony, porosty 
i grzyby. Skutecznie likwiduje 
zanieczyszczenia pochodzenia 
biologicznego mogące 
doprowadzić do degradacji 
materiału. Przeznaczony do 
czyszczenia oraz konserwacji 
elementów konstrukcji 
murowanych, wyrobów 
kamieniarskich i materiałów 
budowlanych innych niż drewno. 
Można stosować do dezynfekcji 
ścian elewacji, dachów, 
nagrobków, kostki brukowej itp. 
Również na powłoki różnego 
typu farb i tynków.

Produkt posiada Zezwolenie 
Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów 
Biobójczych.

Zużycie: w zależności od metody 
nanoszenia 

2około 0,1-0,2 l/1 m  podłoża

Zużycie: w zależności od 
chłonności podłoża

2około 0,2-0,4 l/1 m  podłoża

PASTA SZTUKATORSKA 
DO WYPEŁNIANIA 
RYS SILIKATOWA 

PAROPRZEPUSZCZALNA

PDR

wiadro 8 kg

64 wiadra

RENOWACYJNY PREPARAT
GRUNTUJĄCY BAZA 

SILIKON

RPG-s

33

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

Baza: wodna emulsja silikonowa

Produkt zgodny 
z PN-EN 1504-2:2006

Uziarnienie: 0-0,4 mm

Kolor: transparentny

* silikatowa, doskonała 
paroprzepuszczalność

* stabilizuje chłonność 
i przyczepnosć starego podłoża

* zdolność przykrywania 
stabilnych rys

Gotowy do użycia produkt 
o konsystencji pasty jako warstwa 
kontaktowa na starych, 
mieszanych podłożach, 
poprawiający przyczepność dla 
końcowych powłok mineralnych 
i silikatowych (tynki, farby), oraz 
jako warstwa przykrywająca rysy 
skurczowe przy renowacjach 
mineralnych podłoży w tym detali 
sztukatorskich.

2Zużycie: około 0,4 kg/m

Baza: szkło wodne potasowe 
z wypełniaczami

Produkt zgodny 
z PN-EN 15824:2009

Uziarnienie: 0-0,3mm

Kolor: biały lub barwiony 
na zamówienie

Podkład gruntujący na bazie 
potasowego szkła wodnego do:
- gruntowania podłoży 

mineralnych pod tynki 
silikatowe w systemach 
dociepleń PCB-s i PCB-w

- do wgłębnego gruntowania 
podłoży mineralnych pod 
malowanie farbami silikatowymi

- ułatwia nakładanie i obróbkę 
tynków silikatowych

Preparat wyrównuje chłonność 
podłoża i wzmacnia 
przyczepność, 
paroprzepuszczalny i nie blokuje 
procesu silifikacji

Produkt zgodny 
z PN-C-81906/2003

 

Kolor: transparentny

EDYCJA 2012/2013

kanister kanisterkanister 5 l

10 l

5 l

10 l

5 l

10 l

5 l

10 l

- 96

- 60

kanistrów

kanistrów

5 l

10 l

- 96

- 60

kanistrów

kanistrów

5 l

10 l

- 96

- 60

kanistrów

kanistrów

2Zużycie: ok. 0,10 - 0,20 l/1m  na 
gładkim podłożu

Kolor: transparentny
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Na podłoża: cementowo-
wapienne, wolne od wykwitów 
kamienie naturalne, 
a także na nośne podłoża 
dyspersyjne. Do malowania 
mineralnych tynków w systemach 
ociepleń oraz powierzchnie 
elewacji narażone na wilgoć 
i ciepło (okolice parków, lasów, 
jezior).

FARBA RENOWACYJNA 
SILIKATOWA 

O PODWYŻSZONEJ 
DYFUZYJNOŚCI

FRS

s y s t e m y   r e n o w a c j i   z a b y t k ó w
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OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

wiadra 5 l

12,5 l

5 l

12,5 l

- 64 wiadra

- 32 wiadra

* Bardzo trwała i odporna na 
korozję biologiczną

* Doskonale wiąże się 
z podłożem mineralnym

* Wyjątkowo paroprzepuszczalna
* Hydrofobowa
* Na podłoża mineralne 

i dyspersyjne 

Elewacyjna farba na bazie 
wodnego szkła potasowego. 
Wysoko paroprzepuszczalna. 
Bardzo odporna na porastanie 
grzybów i glonów. Odporna na 
działanie promieni UV. Łatwa 
w nakładaniu. Dzięki zjawisku 
krzemianowania (sylifikacji) 
tworzy bardzo odporne na 
złuszczenie i niezwykle trwałe 
powłoki. 

kat. połysku: G3
ziarno: S2
przenikalność pary wodnej: V1
przepuszczalność wody W24: W2
Grubość powłoki: E3
pokrywanie rys: A1

Produkt zgodny 
z PN-EN 1062-1:2005

Uziarnienie: 
0-0,5mm

Kolor: naturalnie biały lub 
barwiony według wzornika 
kolorów tynków mineralnych

Zużycie: około 0,08-0,12l/m2 na 
jedną warstwę na gładkim 
podłożu.

Baza: zol wodny szkła 
potasowego z organicznymi 
stabilizatorami

kolor

multi



h y d r o i z o l a c j e

DWUSKŁADNIKOWA ZAPRAWA HYDROIZOLACYJNA FOLIA W PŁYNIE,
JEDNOSKŁADNIKOWA 

DZH FWP

35

Do izolacji tarasów, balkonów, basenów, zbiorników na wodę oraz innych 
obiektów inżynieryjnych przed bezpośrednim działaniem wody. Łatwa do 
aplikacji, odporna na ciśnienie wody dodatnie i ujemne, odporna na działanie 
promieniowania UV. Zabezpiecza elementy betonowe przed karbonatyzacją 
i korozją stali zbrojeniowej tworząc bardzo elastyczną powłokę zabezpieczającą. 
Kryje rysy do 3mm, stanowi idealne podłoże pod płytki ceramiczne.

Doskonale przyczepna do każdego podłoża - beton, zaprawy cementowe, 
kamień, ceramika, drewno. Komponent A - emulsja akrylowa 8,5kg -, oraz 
mikrozaprawa uszczelniająca 25kg - komponent B. Gotowy produkt stanowi 
połączenie obu komponentów sprzedawanych jako zestaw. 

Folia w płynie, jednoskładnikowa. 
Do stosowania wewnątrz 
budynków. Do zabezpieczania 
powierzchni pomieszczeń takich 
jak kuchnie, łazienki, pralnie, 
piwnice przed działaniem pary 
wodnej i wody. Łatwa w aplikacji 
o doskonałej przyczepności do 
podłoża po wyschnięciu tworzy 
elastyczne, szczelne i trwałe 
podłoże pod wszelkiego rodzaju 
materiały wykończeniowe.

Produkt zgodny 
z PN-EN 14891:2008

OPAKOWANIE:

DOSTAWA NA PALECIE:

wiadra 5 kg

64 wiadra

kanister 8,5 kgworki 25 kg

Produkt zgodny z PN-EN 14891:2008

EDYCJA 2012/2013




