Penosil to marka, która należy do estońskiej
spółki „Krimelte” – spółki, która produkuje
piany montażowe, uszczelniacze, kleje
oraz różnego rodzaju chemię budowlaną. Firma
działa od 1994 roku, a produkcję w Estonii
rozpoczęto w 1998 roku. W krótkim czasie
KRIMELTE OÜ z firm chemii budowlanej stała
się jednym z największych producentów
w Europie. Na polskim rynku produkty dostępne
są od 2009 roku.
Penosil należy do grupy – Wolf Group. To grupa
skupiająca wszystkie oddziały działające
na terenie całego świata i zajmujące
się dystrybucją produktów wytwarzanych przez
estoński koncern KRIMELTE OÜ.
Szeroka gama wysokiej jakości produktów
PENOSIL
jest
przeznaczona
zarówno
dla fachowców, jak i dla majsterkowiczów.

www.penosil.com.pl
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PENOSIL SERIA STANDARD
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ULTIMA

50

100 % REMONT

54

OLIVÉ

58

TAŚMY

68

Wolf

Group to grupa skupiająca wszystkie
oddziały działające na terenie całego świata
i zajmujące się dystrybucją produktów
wytwarzanych przez estoński koncern KRIMELTE
OÜ – jednego z największych europejskich
producentów chemii budowlanej i materiałów
dla budownictwa. Został założony w 1994 roku.
Posiada swoje fabryki w Rosji, Estonii, Brazylii
i Hiszpanii, a sieć dystrybucji obejmuje ponad 50
różnych krajów świata. W Polsce zachowywane
są te same standardy, jak w innych krajach.
Priorytetem dla pracowników jest zapewnienie
najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktów.
Produkty Grupy Wolf są sprzedawane
pod markami Penosil, Olivé i Tempsi, a także
pod brandami własnymi wielu znanych na całym
świecie marek.

SERIA GOLD

Gold

to seria produktów o najwyższej
jakości
skierowana
przede
wszystkim
do profesjonalistów, których w codziennej
pracy zadowalają jedynie najlepsze efekty
oraz wymagają najwyższej jakości. W serii
Gold zawarliśmy perły naszej produkcji, czyli
produkty, które zapewniają doskonałe wyniki
nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
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■■ PIANA GOLDGUN 65 PLUS
Wielosezonowa piana pistoletowa wyróżniająca się doskonałą jakością oraz bardzo wysoką wydajnością. Świetnie
sprawdza się w trudnych warunkach atmosferycznych zarówno podczas gorącego lata, jak i srogiej zimy (temperatura
pracy od -20°C do +30°C). Piana o bardzo równej i gęstej strukturze, o doskonałej przyczepności do większości podłoży
budowlanych. Zwiększona wydajność nawet o 43%.

ZASTOSOWANIE
Piana szczególnie polecana w pracach wymagających najwyższych standardów jakości. Przeznaczona do uszczelniania
szczelin podczas montażu stolarki drzwiowej i okiennej (aluminium, PCV, drewno, MDF), izolacji ścian działowych,
poddaszy, przepustów instalacyjnych i kanalizacyjnych. Ze względu na zwiększoną wydajność szczególnie polecana
do prac, w których dochodzi do dużego zużycia piany.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23oC)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5oC)
Gęstość
Ekspansja wtórna
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5231)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej
Odporność termiczna po utwardzeniu
Pojemność
850 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
min
h
h
kg/m3
%
N/cm2
N/cm2
W/m·K
dB
°C
Szt. w kartonie
12

Wartość
8-10
25-30
do 12
do 18
17-20
15
B3
8
2,5
0,034
60
długi okres: -50 do +90
krótki okres: -65 do +130
Kolor
jasnożółty

■■ PIANA GOLDGUN 65
Piana pistoletowa o zwiększonej wydajności i świetnych parametrach gęstości oraz wytrzymałości, charakteryzująca
się krótkim czasem utwardzania. Temperatura pracy od -5°C do +30°C. Zwiększona wydajność nawet do 30%. Jest
szybkoschnąca, co daje dobre rezultaty także w niskich temperaturach. Utwardzona piana jest dobrym izolatorem
dźwięku i temperatury.

ZASTOSOWANIE
Przeznaczona do uszczelniania szczelin podczas montażu stolarki drzwiowej i okiennej (aluminium, PCV, drewno, MDF),
izolacji ścian działowych, poddaszy, przepustów instalacyjnych i kanalizacyjnych. Ze względu na zwiększoną wydajność
szczególnie polecana do prac, w których dochodzi do dużego zużycia piany.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23oC)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5oC)
Gęstość
Ekspansja wtórna
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5231)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej
Odporność termiczna po utwardzeniu
Pojemność
900 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
min
h
h
kg/m3
%
N/cm2
N/cm2
W/m·K
dB
°C
Szt. w kartonie
12

Wartość
8-10
30-35
do 12
do 18
20-25
20
B3
10
2,5
0,034
60
długi okres: -50 do +90
krótki okres: -65 do +130
Kolor
jasnożółty
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■■ PIANA GOLDGUN 65 ZIMOWA
Wysokiej jakości profesjonalna piana pistoletowa do prac w warunkach zimowych, o wysokiej wydajności,
dla wymagających użytkowników (30% wyższa wydajność w porównaniu do standardowej piany poliuretanowej).
Temperatura pracy od -18°C do +30°C. Jest szybkoschnąca, co daje dobre rezultaty przy niskich temperaturach.
Utwardzona piana jest dobrym izolatorem dźwięku i temperatury.

ZASTOSOWANIE
Piana szczególnie polecana w pracach wymagających najwyższych standardów jakości. Przeznaczona do uszczelniania
szczelin podczas montażu stolarki drzwiowej i okiennej (aluminium, PCV, drewno, MDF), izolacji ścian działowych,
poddaszy, przepustów instalacyjnych i kanalizacyjnych. Ze względu na zwiększoną wydajność szczególnie polecana
do prac, w których dochodzi do dużego zużycia piany.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23oC)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5oC)
Gęstość
Ekspansja wtórna
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5231)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej

Jednostka
min
min
h
h
kg/m3
%
N/cm2
N/cm2
W/m·K
dB

Odporność termiczna po utwardzeniu
Pojemność
900 ml

Opakowanie
puszka

°C
Szt. w kartonie
12

Wartość
8-10
25-30
do 12
do 24
20-25
20
B3
10
2,5
0,034
60
długi okres: -50 do +90
krótki okres: -65 do +130
Kolor
jasnożółty

■■ PIANA GOLDGUN LOW EXPANSION
Piana pistoletowa niskoprężna, charakteryzująca się zwartą strukturą (90% zamkniętych komórek), zwiększoną izolacją
termiczną i akustyczną (60 dB) oraz zmniejszoną rozprężnością po aplikacji (10%). Dzięki swoim właściwościom może
być stosowana do konstrukcji wrażliwych na nacisk zarówno zimą, jak i latem (temperatura pracy od -10°C do +30°C).
Nadaje się do wszelkich podłoży budowlanych.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnianie podczas montażu stolarki drzwiowej i okiennej, izolacji ścian działowych, poddaszy, przepustów
instalacyjnych i kanalizacyjnych. Montaż parapetów oraz elementów wrażliwych na nacisk. Wypełnianie wszelkiego
rodzaju otworów wymagających izolacji termicznej i akustycznej.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23oC)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5oC)
Gęstość
Ekspansja wtórna
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5231)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
min
h
h
kg/m3
%
N/cm2
N/cm2
W/m·K
dB
°C

Szt. w kartonie
12

Wartość
8-10
30-35
do 12
do 18
20-25
10
B3
8
2,5
0,034
60
długi okres: -50 do +90
krótki okres: -65 do +130

Kolor
jasnożółty

SERIA
PREMIUM

Premium

to seria produktów skierowana
do profesjonalistów, jak i do majsterkowiczów.
Bogaty asortyment serii produkcyjnej Premium
zawiera produkty nadające się do różnych prac
budowlanych i remontowych, realizowanych
zarówno w gospodarstwach domowych,
jak również na budowach. Seria została
opracowana
z
myślą
o
uzyskaniu
optymalnych wyników w różnych warunkach
atmosferycznych.
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■■ PIANA PREMIUM GUNFOAM 65
Jednoskładnikowa pistoletowa piana montażowa o podwyższonej wydajności nawet do 15%. Piana cechuje się doskonałą
jakością, równomierną strukturą - zapewnia izolację cieplną i akustyczną, bardzo dobrze przylega do różnych powierzchni
budowlanych. Piana ma bardzo dobre właściwości adhezyjne. Po utwardzeniu nie jest odporna na promieniowanie UV
i musi zostać czymś pokryta. Temperatura pracy piany od +5°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Montaż okien i drzwi, wypełnianie otworów oraz szczelin, izolacja złączy. Izolacja i mocowanie rur. Izolacja cieplna
i akustyczna. Piana sprawdza się doskonale przy montażach, gdzie istotna jest wysoka wydajność produktu.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23oC)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5oC)
Gęstość
Ekspansja wtórna
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5231)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej
Odporność termiczna po utwardzeniu
Pojemność
900 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
min
h
h
kg/m3
%
N/cm2
N/cm2
W/m·K
dB
°C
Szt. w kartonie
12

Wartość
10-12
30-35
do 12
do 20
20-25
do 33
B3
9
3
0,034
60
długi okres: -50 do +90
krótki okres: -65 do +110
Kolor
jasnożółty

■■ PIANA PREMIUM GUNFOAM 65 ZIMOWA
Jednoskładnikowa pistoletowa piana montażowa o podwyższonej wydajności nawet do 15%. Piana cechuje się doskonałą
jakością, równomierną strukturą - zapewnia izolację cieplną i akustyczną, bardzo dobrze przylega do różnych powierzchni
budowlanych. Piana ma bardzo dobre właściwości adhezyjne. Po utwardzeniu nie jest odporna na promieniowanie UV
i musi zostać czymś pokryta. Bardzo dobre rezultaty przy niskich temperaturach. Temperatura pracy piany od -10°C
do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Montaż okien i drzwi, wypełnianie otworów i szczelin, izolacja złączy. Izolacja i mocowanie rur. Izolacja cieplna
i akustyczna. Piana sprawdza się doskonale przy montażach, gdzie istotna jest wysoka wydajność produktu.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23oC)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5oC)
Gęstość
Ekspansja wtórna
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5231)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
900 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
min
h
h
kg/m3
%
N/cm2
N/cm2
W/m·K
dB
°C

Szt. w kartonie
12

Wartość
10-12
30-35
do 12
do 24
20-25
do 33
B3
9
3
0,034
60
długi okres: -50 do +90
krótki okres: -65 do +130

Kolor
jasnożółty
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■■ PIANA PREMIUM GUNFOAM 65 B2
Jednoskładnikowa pistoletowa piana montażowa o podwyższonej wydajności nawet do 15%. Piana cechuje się doskonałą
jakością, równomierną strukturą - zapewnia izolację cieplną i akustyczną. Ma bardzo dobre właściwości przyczepne
i adhezyjne oraz klasę ogniową B2. Po utwardzeniu nie jest odporna na promieniowanie UV i musi zostać czymś pokryta.
Temperatura pracy piany od +5°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Montaż okien i drzwi, wypełnianie otworów i szczelin, izolacja złączy. Izolacja i mocowanie rur. Izolacja cieplna
i akustyczna. Izolacja w miejscach gdzie stawiane są wymagania w zakresie odporności ogniowej. Piana sprawdza
się doskonale przy montażach, gdzie istotna jest wysoka wydajność produktu.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23oC)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5oC)
Gęstość
Ekspansja wtórna
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5231)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej

Jednostka
min
min
h
h
kg/m3
%
N/cm2
N/cm2
W/m·K
dB

Odporność termiczna po utwardzeniu
Pojemność
880 ml

Opakowanie
puszka

°C
Szt. w kartonie
12

Wartość
12-16
30-40
do 18
do 24
20-25
do 30
B2
10
3
0,034
60
długi okres: -50 do +90
krótki okres: -65 do +110
Kolor
jasnożółty

■■ PIANA PREMIUM GUNFOAM LOW EXPANSION
Piana pistoletowa niskoprężna, charakteryzująca się zwartą strukturą, zwiększoną izolacją termiczną i akustyczną
oraz zmniejszoną rozprężnością po aplikacji. Dzięki swoim właściwościom może być stosowana do konstrukcji wrażliwych
na nacisk zarówno zimą, jak i latem (temperatura pracy piany od -10°C do +30°C). Nadaje się do wszelkich podłoży
budowlanych.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnianie podczas montażu stolarki drzwiowej i okiennej, izolacji ścian działowych, poddaszy, przepustów
instalacyjnych, kanalizacyjnych itp. Montaż parapetów oraz elementów wrażliwych na nacisk. Wypełnianie wszelkiego
rodzajów otworów wymagających izolacji termicznej i akustycznej.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23oC)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5oC)
Gęstość
Ekspansja wtórna
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5231)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
min
h
h
kg/m3
%
N/cm2
N/cm2
W/m·K
dB
°C

Szt. w kartonie
12

Wartość
10-12
30-35
do 12
do 20
20-25
do 20
B3
10
2,5
0,034
60
długi okres: -50 do +90
krótki okres: -65 do +130

Kolor
jasnożółty
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■■ PIANA PREMIUM ELASTIC GUNFOAM
Wysokiej jakości jednoskładnikowa piana montażowa o elastycznej konsystencji i bardzo niskiej ekspansji. Jest odporna
na wibracje, szczególnie nadaje się do wąskich i ruchomych połączeń. Charakteryzuje się wysoką wartością odkształcenia
elastycznego - zdolnością powrotu do pierwotnego kształtu bez uszkodzenia struktury. Temperatura pracy piany
od -10°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Zalecana do stosowania w domach o konstrukcji drewnianej. Piana służy do instalacji stolarki okiennej i drzwiowej,
a szczególnie sprawdza się przy tzw. ciepłym montażu, do wypełnienia wąskich szczelin, przepustów kablowych
oraz do innych prac montażowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23oC)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5oC)
Gęstość
Ekspansja wtórna
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5231)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej
Odporność termiczna po utwardzeniu
Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
min
h
h
kg/m3
%
N/cm2
N/cm2
W/m·K
dB
°C
Szt. w kartonie
12

Wartość
10-14
30-40
do 18
do 24
20-25
10
B3
1,5
3
0,034
60
długi okres: -50 do +90
krótki okres: -65 do +130
Kolor
jasnożółty, niebieski

■■ PIANA EASYPRO DO WSZYSTKICH CELÓW
Piana dzięki wyjątkowemu aplikatorowi EasyPro jest dwukrotnie bardziej wydajna od standardowych uszczelniaczy
piankowych i aplikatorów. Połączenie jedynej w swoim rodzaju formuły EasyPRO oraz aplikatora EasyPRO stwarza
całkowicie nową „mikro-komórkową” strukturę piany. Dzięki temu jej właściwości akustyczne i termoizolacyjne są do
50% lepsze niż standardowych pian. Może być używana w każdych warunkach: zimą (od -10 °C), latem (do +30 °C),
w trakcie opadów deszczu czy śniegu.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnianie wszystkich typów złączy i szczelin w celu zapewnienia izolacji termicznej oraz akustycznej. Uszczelnianie
pomiędzy płytami izolacyjnymi (EPS, wełna mineralna), dachówkami, zapewnienie izolacji wokół okien i drzwi. Wiąże się
z większością materiałów stosowanym w budownictwie.

DANE TECHNICZNE

Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23oC)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5oC)
Gęstość
Ekspansja wtórna
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5241)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
min
h
h
kg/m3
%
N/cm2
N/cm2
W/m·K
°C

Szt. w kartonie
12

Wartość
6-10
30
8
24
15-19
<80
B3
12
3
0,034
-50 do +90

Kolor
jasnożółty
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■■ PIANA PREMIUM FASTFOAM 2K
Szybko utwardzająca się dwuskładnikowa piana montażowa do mocowania instalacji stolarki wewnętrznej - bez użycia
łączników mechanicznych. Utwardza się bez dostępu wilgoci, może być stosowana do wszelkich uszczelnień, wypełnień
i izolacji w miejscach o ograniczonym dostępie powietrza. Temperatura pracy piany od +5°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Montaż i uszczelnianie parapetów, rolet, progów, stopni schodów. Izolacja termiczna i akustyczna ścianek działowych,
stropów, podłóg, dachów. Wypełnianie i wygłuszanie pustych przestrzeni w profilach zamkniętych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek, +23oC)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23oC)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5oC)
Gęstość
Ekspansja wtórna
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5231)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej
Odporność termiczna po utwardzeniu
Pojemność
400 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
min
h
h
kg/m3
razy
N/cm2
N/cm2
W/m·K
dB
°C
Szt. w kartonie
12

Wartość
5-10
30-40
45
60
35
1,5-2
B2
15-25
3
0,03
60
długi okres -40 do +90
Kolor
zielony

■■ PIANA PREMIUM FIRERATED GUNFOAM B1
Profesjonalna piana ogniochronna w wersji pistoletowej. Piana cechuje się dobrą przyczepnością do różnych powierzchni
budowlanych, niską ekspansją i szybkim czasem wysychania. Klasa odporności ogniowej spełnia europejskie normy
EN 1366-4 i DIN 4102-1. Temperatura pracy piany od +5°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Wypełnianie szczelin podczas montażu drzwi i okien. Izolacja w miejscach, gdzie stawiane są wysokie wymagania
w zakresie odporności ogniowej. Izolacja termiczna i akustyczna.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23oC)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5oC)
Gęstość
Ekspansja wtórna
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5231)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej

Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
min
h
h
kg/m3
%
N/cm2
N/cm2
W/m·K
dB

Szt. w kartonie
12

Wartość
12-16
30-40
do 18
do 24
25-30
do 30
B1
8
2,5
0,034
60

Kolor
jasnoróżowy
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Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w Unii Europejskiej. W aktualnej charakterystyce energetycznej dyrektywy budowlanej
znajduje się zapis, że wszystkie budynki muszą być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii po 31 grudnia 2020 r.
Aby spełnić wszystkie wymagania nałożone na budynki o niemal zerowym zużyciu energii, należy zastosować wiele środków
i rozwiązań - na przykład stosując wysokowydajne systemy grzewcze, odnawialne źródła energii, wentylację odzysku ciepła, a także
zapewniając opracowane struktury odporne na ciepło.
Ze względu na wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków, znaczenie zyskały takie terminy jak izolacja termiczna,
szczelność i ochrona przed działaniem warunków atmosferycznych. Aby osiągnąć pożądany efekt, wymagane są profesjonalne
i przemyślane rozwiązania od wszystkich zaangażowanych uczestników, czyli architektów, inżynierów, wykonawców oraz producentów
materiałów budowlanych.

Jednym z najbardziej skomplikowanych połączeń w budownictwie jest połączenie instalacji okiennej.
Jest kilka powodów, które sprawiają, że to połączenie jest tak złożone:
•
Zminimalizowanie strat ciepła.
•
Szczelność, aby uniknąć strat ciepła przez wycieki powietrza.
•
Paroprzepuszczalność, aby chronić strukturę przed nadmierną wilgocią, która może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji,
zimnych mostków i pleśni.
•
Unikanie zimnych mostków termicznych.
•
Zapewnienie paroprzepuszczalności, aby nadmierna wilgotność i wilgoć mogły się wydostać z konstrukcji.
•
Wszystkie wewnętrzne konstrukcje muszą być chronione przed zewnętrznymi warunkami pogodowymi, takimi jak
promieniowanie UV, woda deszczowa, wiatr itp.
•
Spełniając jednocześnie wszystkie wymienione powyżej wymagania, musi również zachować estetyczny wygląd, zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Celem tej broszury jest zaprezentowanie szeregu produktów PENOSIL, które spełniają ważną i konkretną rolę w osiągnięciu
energooszczędnych rozwiązań. W zależności od sytuacji każdy produkt może być używany indywidualnie lub jako system z innymi,
w celu uzyskania jak najlepszych wyników i efektów.
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1

Montaż okna

Piana Premium Elastic Gunfoam

2

Zapewnienie paroszczelności i paroprzepuszczalności

Taśma do ciepłego montażu wewnętrzna

3

Uszczelnienie zewnętrzne okna (obwodu okna)

Premium Speedfix All Exterior 777

4

Ochrona przed wiatrem

Taśma do ciepłego montażu zewnętrzna

5

Uszczelnienie blaszanego okna

Silikon Premium Building

6

Ochrona przed wiatrem, deszczem i śniegiem

Taśma samorozprężna 300

7

Szklenie

Silikon Premium Glazing

8

Montaż parapetu okiennego

Klej do styropianu Premium SpeedFix 878

9

Uszczelnienie połączenia parapetu ze ścianą

Premium Speedfix All Exterior 777

10 Uszczelnienie połączenia parapetu i ramy okiennej

Silikon Premium Building

11 Instalacja/montaż płyty gipsowej

Klej do styropianu Premium SpeedFix 878

12 Wykończenie wewnętrzne

Premium Akryl

13 Łączenie nakładających się taśm

MS Polimer Premium ClearFix 705

14 Gruntowanie trudnych powierzchni

Premium Prime&Fix

15 Przyklejenie membrany do ściany

Premium Membrane Fix 629

NOWOŚCI

PRODUKTOWE
EPDM

Paroszczelne i paroprzepuszczalne taśmy. Uszczelnianie połączeń
okiennych i fasadowych.
- Cięcie taśm na dowolny wymiar wskazany przez klienta
- Możliwość wykonania usługi na zleconych materiałach
- Uzbrajanie EPDMu w butyl.

TERMOPARAPET

Nasze termoparapety wykonane są ze styropianu EPS bądź polistyrenu
ekstrudowanego XPS. Mamy możliwość wyfrezowania kształtu
termoparapetu dokładnie pod wybrany profil okienny klienta.
Montaż ciepłego parapetu polega na przyklejeniu kształtki
do otworu okiennego przy zastosowaniu szerokiej gamy pianek, klejów
oferowanych również przez naszą firmę.

PODWALINA

Innowacyjny materiał konstrukcyjny. Używany do konstrukcji okiennych
fasad i drzwi.
- Dostępny jako płyty w wymiarze 2400x1350x40 mm
oraz 2400x1350x60 mm
- Dostępny jako podwalina pod okno, drzwi lub HSów - frezowana
pod dowolny profil wskazany przez klienta
- Możliwość wykonania innych projektów wskazanych przez klienta.

17 | SERIA PREMIUM

■■ PREMIUM AKTYWATOR DO PIAN
Aktywator do piany poliuretanowej, który przyśpiesza wysychanie piany w niskich temperaturach, a także wzmacnia
jej strukturę. Zalecane jest stosować aktywator szczególnie w okresie zimowym, w niesprzyjających warunkach
atmosferycznych. Temperatura stosowania: -18°C do +35°C. Foam Activator skraca czas formowania się naskórka
do 50% i czas cięcia do 40%.
•
•
•
•

Szybsze rozprężanie piany, struktura jest bardziej jednolita
Zmniejszona ilość oraz wielkość bąbelków
Bardziej elastyczna i miękka piana
Prawidłowe utwardzenie się piany w całym przekroju spoiny

ZASTOSOWANIE
Używa się do poprawienia jakości piany poliuretanowej w trudnych warunkach atmosferycznych jak ekstremalnie sucha
i / lub zimna pogoda.

DANE TECHNICZNE
W produkcji używana jest woda jako rozpuszczalnik oraz eter dimetylowy jako gaz pędny.

Pojemność
500 ml

Opakowanie
puszka

Szt. w kartonie
12

Kolor
transparentny
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■■ SILIKON PREMIUM UNIWERSALNY
Silikon uniwersalny o kwaśnym systemie utwardzania do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Odporny
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV oraz temperatury w zakresie od -40°C do +100°C, trwale elastyczny.
Cechuje się dobrą przyczepnością do materiałów budowlanych takich jak płytki ceramiczne, szkło, aluminium, drewno,
powierzchnie malowane i lakierowane. Temperatura pracy od +5°C do +40°C.

ZASTOSOWANIE
Wszelkiego rodzaju uszczelnienia budowlane odporne na deszcz, mróz i promieniowanie UV, fugowanie, szklenie okien,
uszczelnianie szklarni, wszelkie naprawcze prace domowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania

Jednostka
min
mm/24h

Gęstość

g/cm3

Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)

%

Twardość Shore A
Ruch w spoinie (ISO 11 600)
Odporność termiczna

Pojemność
310 ml

%
°C

Opakowanie
kartusz

Szt. w kartonie
12

Wartość
10-12
2-3
0,96 - transparentny
1,08 - kolorowy
350 - transparentny
250 - kolorowy
25±2 - transparentny
26-30±2 - kolorowy
±25
-40 do +100

Kolor
transparentny, biały

■■ SILIKON PREMIUM SANITARNY
Silikon sanitarny o kwaśnym systemie utwardzania, odporny na długotrwałe działanie wilgoci, zawiera środki
grzybobójcze. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
trwale elastyczny. Cechuje się dobrą przyczepnością do materiałów budowlanych takich jak płytki ceramiczne, szkło,
aluminium, drewno, powierzchnie malowane i lakierowane. Temperatura pracy od +5°C do +40°C.

ZASTOSOWANIE
Wszelkiego rodzaju uszczelnienia w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, kuchnie, pralnie), fugowanie,
uszczelnianie wanien, brodzików, ceramiki sanitarnej, uszczelnianie połączeń blatów kuchennych, zlewozmywaków
oraz połączeń instalacji kanalizacyjnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)

%

Twardość Shore A
Ruch w spoinie (ISO 11 600)
Odporność termiczna

Pojemność
310 ml

%
°C

Opakowanie
kartusz

Szt. w kartonie
12

Wartość
10-12
2-3
0,96 - transparentny
1,08 - kolorowy
350 - transparentny
250 – kolorowy
20±2 - transparentny
26-30±2 – kolorowy
±25
-40 do +100

Kolor
transparentny, biały
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■■ SZKLARSKI SILIKON PREMIUM GREENHOUSE
Silikon szklarski o kwaśnym systemie utwardzania do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, trwale elastyczny, odporny
na temperatury od -40°C do +100°C. Bardzo dobra przyczepność do wszelkich materiałów budowlanych takich jak szkło,
powierzchnie szkliwione, drewno, metal, aluminium, beton, tynk, powierzchnie malowane i lakierowane. Temperatura
pracy od +5°C do +40°C.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnianie szyb w konstrukcjach stalowych i drewnianych, witryn. Uszczelnia pomiędzy szkłem a innymi materiałami
budowlanymi. Może być wykorzystywany także do konstrukcji z pleksiglasu. Do prac w szklarniach i ogrodach zimowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)
Twardość Shore A
Odporność termiczna

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Wartość
10-12
3-4
0,99

%

350
25±2
-40 do +100

°C

Szt. w kartonie
12

Kolor
transparentny

■■ SILIKON PREMIUM NEUTRALNY
Trwale elastyczny silikon neutralny odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Do zastosowań zewnętrznych
i wewnętrznych, odporny na temperatury od -40°C do +100°C. Cechuje się dobrą przyczepnością do drewna, powierzchni
malowanych i lakierowanych, kamienia naturalnego itp.

ZASTOSOWANIE
Wszelkiego rodzaju uszczelnienia budowlane, gdzie wymagana jest odporność na deszcz, mróz i promieniowanie UV,
fugowanie, uszczelnianie między szkłem a drewnem, PCV i aluminium, wszelkie prace remontowo - naprawcze.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)

%

Twardość Shore A
Ruch w spoinie (ISO 11 600)
Odporność termiczna

Pojemność
310 ml

%
°C

Opakowanie
kartusz

Szt. w kartonie
12

Wartość
13-15
2,5-3
0,99 - transparentny
1,26 - kolorowy
500
25±2 - transparentny
35±2 – kolorowy
±25
-40 do +100

Kolor
transparentny, biały
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■■ SILIKON PREMIUM GLAZING

NOWOŚĆ

Jednoskładnikowy wysokiej jakości silikon o niskim module sprężystości. Neutralny system utwardzania, reaguje
z wilgocią atmosferyczną, tworząc wyjątkowo odporną elastyczną gumę. Nie zawiera żrących ani silnych dodatków
zapachowych. Zachowuje wszystkie właściwości elastyczności i adhezji nie ulegając procesom starzenia się, pozostając
stabilnym przed czynnikami atmosferycznymi.

ZASTOSOWANIE
Stosowany głównie do szklenia, na przykład do uszczelniania szklanych ścianek działowych, szklenia okien i szklanych
drzwi, uszczelniania szklanych fasad.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Ruch w spoinie (ISO 11600)
Powrót elastyczny (ISO 7389)
Twardość Shore A (ISO 868)
Odporność termiczna
Utrata objętości (ISO 10563)

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Wartość
15-20
ok. 3
1,02

%
%

±25
>85
22
-40 do 150
<10

°C
%

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu 2 mm grubości (ISO 37)/ Szczelina 12x12x50 mm (ISO 8339):

Wydłużenie przy zerwaniu
Wytrzymałość na rozciąganie
Moduł przy 100% wydłużeniu
Pojemność
310 ml

%
N/mm2
N/mm2
Opakowanie
kartusz

■■ SILIKON PREMIUM BUILDING

Szt. w kartonie
12

500/225
1,35/0,50
0,35/0,37
Kolor
transparentny, biały

NOWOŚĆ

Jednoskładnikowy silikon, o niskim module sprężystości, o wysokiej elastyczności i zdolności ruchu, z neutralnym
systemem utwardzania, który reaguje z wilgocią atmosferyczną, tworząc wyjątkowo odporną elastyczną gumę. Zawiera
dodatek grzybobójczy, który chroni silikon przed rozwojem grzybów i bakterii.

ZASTOSOWANIE
Produkt nadaje się do uszczelniania w trakcie prac ogólnobudowlanych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Połączenia luster i szkła, połączenia powierzchni metalowych, połączenia w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach,
połączenia przewodów wentylacyjnych, itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Odporność na spływanie (ISO 7390)
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Ruch w spoinie (ISO 11600)
Powrót elastyczny (ISO 7389)
Twardość Shore A (ISO 868)
Odporność termiczna

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
mm/24h
mm
g/cm3

Wartość
5-10
ok. 3
0
1,0

%
%

±25
>85
ok. 18
-40 do 150

°C

Szt. w kartonie
12

Kolor
transparentny, biały, szary,
beżowy, brązowy, czarny
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■■ SILIKON PREMIUM WINDOWS FACADE SILICONE

NOWOŚĆ

Jednoskładnikowy silikon, o niskim module sprężystości, o wysokiej elastyczności i zdolności ruchu, z neutralnym
systemem utwardzenia, który reaguje z wilgocią atmosferyczną, tworząc wyjątkowo odporną elastyczną gumę. Produkt
zapewnia doskonałą przyczepność do szerokiej gamy podłoży bez gruntowania i jest odporny na promieniowanie UV,
warunki pogodowe oraz procesy starzenia się.

ZASTOSOWANIE
Produkt nadaje się do uszczelniania w trakcie prac ogólnobudowlanych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Połączeń luster i szkła, połączeń powierzchni metalowych, połączeń w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach, połączeń
przewodów wentylacyjnych, itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Odporność na spływanie (ISO 7390)
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Ruch w spoinie (ISO 11600)
Powrót elastyczny (ISO 7389)
Twardość Shore A (ISO 868)
Odporność termiczna

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
mm/24h
mm
g/cm3

Wartość
5-10
ok. 3
0
1

%
%

±25
>85
ok. 18
-40 do +150

°C

Szt. w kartonie
12

Kolor
transparentny, biały, szary,
beżowy, brązowy, czarny

■■ SILIKON PREMIUM WYSOKOTEMPERATUROWY
MOTOR SEALANT

Specjalistyczny uszczelniacz wysokotemperaturowy o utwardzaniu kwaśnym do różnego rodzaju zastosowań, odporny
po utwardzeniu na temperaturę aż do 250°C. Dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych, takich jak szkło,
powierzchnie szkliwione i emaliowane, ceramika, klinkier, drewno, beton i stal.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnianie złączy narażonych na długotrwałe działanie wysokich temperatur do +250°C (piekarnik, kominy, silnik).

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)
Twardość Shore A
Odporność termiczna

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Wartość
10-12
3-4
1,09

%

250
25±2
-40 do +250

°C

Szt. w kartonie
12

Kolor
czerwony
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■■ USZCZELNIACZ KOMINKOWY PREMIUM +1500˚C
Specjalistyczny środkek uszczelniający o kwaśnym systemie utwardzania do zastosowań wysokotemperaturowych
do +1500°C. Dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych takich jak szkło, powierzchnie szkliwione
i emaliowane, ceramika, klinkier, drewno, beton, stal itp.

ZASTOSOWANIE
Do uszczelniania połączeń i wypełniania pęknięć w kominach, piecach, paleniskach, kuchenkach, kotłach, itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Twardość Shore A
Ruch w spoinie (ISO 11 600)
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Wartość
3-4
1-2
2,04

%
°C

przed ogrzaniem 75±5
±0
do +1500

Szt. w kartonie
12

Kolor
czarny

■■ AKRYL PREMIUM
Uszczelniacz akrylowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Po utwardzeniu odporny na temperatury
od -30°C do +75°C. Dobra przyczepność do wszelkich materiałów budowlanych takich jak beton, tynk, płyty gipsowokartonowe, cegła, drewno, metal, styropian. Nadaje się do malowania. Akryl w kartuszach charakteryzuje się odpornością
na zamrażanie i rozmrażanie oraz krótkotrwałą odpornością na zamrażanie (max. 10 dni w temperaturze do -18°C),
po czym nadal nadaje się do stosowania, gdyż nie traci swoich właściwości.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnianie i wypełnianie pęknięć i szczelin w betonie, murze i tynku, naprawa niewielkich ubytków w ścianach i innych
powierzchniach przed malowaniem. Wypełnianie szczelin wokół ościeżnic drzwiowych i okiennych, spoinowanie połączeń
sufitów podwieszanych, płyt kartonowo-gipsowych, gzymsów, listew wykończeniowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)
Twardość Shore A
Ruch w spoinie (ISO 11 600)
Odporność termiczna

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Wartość
5-7
2,5-3
1,65

%

85
36±2
±10
-30 do +75

%
°C

Szt. w kartonie
12

Kolor
brązowy, biały, szary

25 | SERIA PREMIUM
■■ PREMIUM SILACRYL EXTERIOR&INTERIOR

NOWOŚĆ

Jednoskładnikowy elastyczno-plastyczny, silikonowany akrylowy środek uszczelniający na bazie silanizowanych dyspersji
akrylowych. Stosowany do prac wewnętrznych i zewnętrznych. Przylega do szerokiej gamy materiałów, takich jak drewno,
beton, płyty gipsowo-kartonowe, PCV, różne metale itp.

ZASTOSOWANIE
Nadaje się do zastosowań, gdzie tradycyjne akrylowe uszczelnienie może ulec uszkodzeniu. Uszczelnianie ruchomych
połączeń wewnętrznych i zewnętrznych między różnymi powierzchniami przed zakończeniem prac i malowaniem.
Połączenia uszczelniające między wewnętrznymi narożnikami ścian oraz między ścianami i sufitami. Nadaje się do prac
wentylacyjnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Odporność na spływanie
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37)
Twardość Shore A
Odporność termiczna
Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 37)
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37)

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

■■ PREMIUM STUCCO FILL&SEAL

Jednostka
min
mm
g/cm3

Wartość
8-10
0
1,42

%

350
10
-30 do +75
0,32
0,39

°C
N/mm2
N/mm2

Szt. w kartonie
12

Kolor
biały

NOWOŚĆ

Jednoskładnikowy kit na bazie wody o ziarnistej strukturze, na bazie dyspersji akrylowych, który utwardza się w wyniku
odparowania wody. Jest łatwy w aplikacji, ma słaby zapach i jest łatwy do zmycia.

ZASTOSOWANIE
Do wypełniania pęknięć, połączeń płyt, kanałów rurowych itp., w sztukateriach i surowych ścianach. Uszczelnianie połączeń
o niskiej ruchliwości przy umiarkowanym naprężeniu rozciągającym, np. między betonem, płytami gipsowo-kartonowymi,
włóknami cementowymi, cegłami, gipsem, wapieniem, drewnem, ramy drzwi/okien w uszczelnieniach konstrukcyjnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Jednostka
Wartość
Czas tworzenia naskórka
min
ok. 100 (23°C, 50% R.H.)
Twardość Shore A
ok. 25
Gęstość
g/cm3
ok. 1,75
Temperatura stosowania
°C
+5 do +40
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
ISO 37 (2 mm grubości, 7 dni w temperaturze 23°C; 50 % wilgotności względnej):
Moduł elastyczności 100%
MPa
0,18
Wytrzymałość na rozciąganie
MPa
0,20
Wydłużenie przy zerwaniu
%
>200
ISO 8339 (szczelina o wymiarach 12x12x50 mm, 28 dni, 23°C; 50% wilgotności względnej):
Moduł elastyczności 100%
MPa
0,10
Wytrzymałość na rozciąganie
MPa
0,20
Wydłużenie przy zerwaniu
%
>125
Pojemność
300 ml

Opakowanie
kartusz

Szt. w kartonie
12

Kolor
biały
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■■ AKRYL PREMIUM OGNIOCHRONNY FIRESTOP

NOWOŚĆ

Jednoskładnikowy uszczelniacz akrylowy do stosowania wewnątrz na szczeliny narażone na ogień, z maksymalną
5% tolerancją na ruch. Rozszerza się pod wpływem ognia, od temperatury +80°C i może zwiększyć swoją objętość
od 3 do 5 razy. Stosowany do ochrony łatwopalnych konstrukcji przed pożarem.

ZASTOSOWANIE
Używany głównie do uszczelniania połączeń wewnątrz, pęknięć narażonych na ogień z umiarkowaną siłą naprężenia,
bez stałego kontaktu z wilgocią np. między betonem, cegłami, powierzchnią tynkową, płytami gipsowo-kartonowymi,
anodowanym aluminium, drewnem i sztywnym PCV.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Twardość Shore A
Wydłużenie przy zerwaniu
Zdolność ruchu
Odporność termiczna

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Wartość
20
2-3
1,65

%
%
°C

25±5
200
±12,5
-20 do +80

Szt. w kartonie
12

Kolor
czerwony

■■ MS POLIMER PREMIUM SEAL&FIX 709
Neutralny trwale elastyczny klej - uszczelniacz na bazie MS Polimeru o wyjątkowo szerokim zakresie zastosowań. Jest
odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV. Posiada wysoką przyczepność do zdecydowanej większości
materiałów budowlanych takich jak beton, cegła, stal, metal, drewno, materiały drewnopochodne, szkło, ceramika
budowlana, marmur, granit, poliester, polistyren, powierzchnie emaliowane i glazurowane. Temperatura stosowania
od +5°C do +40°C.

ZASTOSOWANIE
Klej - uszczelniacz można stosować do większości materiałów budowlanych, a szczególnie wszędzie tam, gdzie ważna
jest duża siła klejenia początkowego, dobra przyczepność do podłoży wilgotnych, odporność na pleśń, grzyby, wilgoć. Klej
można malować farbami na bazie wody.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37)
Twardość Shore A
Zdolność ruchu (ISO 11 600)
Powrót elastyczny (ISO 7389)
Odporność termiczna po utwardzeniu
Moduł sprężystości przy 100% wydłużenia (ISO 37)
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37)

Pojemność
290 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Wartość
10-15
2,5-3
1,55±0,05

%

125±5
50±5
12,5
≥40
-40 do +80
1,9
2,0

%
%
˚C
N/mm2
N/mm2

Szt. w kartonie
12

Kolor
transparentny, biały

27 | SERIA PREMIUM
■■ MS POLIMER PREMIUM STRONGFIX 707
Jednoskładnikowy, neutralny, wyjątkowo lepki klej-uszczelniacz na bazie polimerów hybrydowych do łączenia mocno
obciążonych elementów w budownictwie oraz przemyśle. Jest odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- można stosować go zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Temperatura stosowania od +5°C do +40°C.
Odporność termiczna po utwardzeniu od -40°C do +80°C.

ZASTOSOWANIE
Nadaje się do większości podłoży takich jak: drewno, cegła, beton, szkło, kamień, ceramika, miedź, stal ocynkowana
i aluminium. Klej do stosowania szczególnie tam gdzie ważna jest wysoka siła klejenia oraz właściwości tłumienia drgań
i hałasu.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Twardość Shore A
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37)
Moduł sprężystości przy 100% wydłużeniu
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37)
Odporność termiczna po utwardzeniu
Temperatura stosowania

Pojemność
290 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Wartość
5-10
2,5-3
1,55±0,05

N/mm²
N/mm²
%
°C
°C

60±5
3,2
2,8
150±10
-40 do +80
+5 do +40

Szt. w kartonie
12

■■ MS POLIMER PREMIUM CLEARFIX 705

Kolor
biały

NOWOŚĆ

Neutralny, trwale elastyczny oraz krystalicznie przejrzysty klej-uszczelniacz na bazie MS Polimeru, który zalecany
jest do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagana jest mało widoczna spoina. Produkt jest odporny na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Temperatura stosowania od +5°C do +40°C. Odporność termiczna po utwardzeniu
od -40°C do +80°C.

ZASTOSOWANIE
Dzięki swojej wyjątkowej przejrzystości oraz wysokiej przyczepności można go stosować do większości materiałów
budowlanych, a szczególnie do szkła, ceramiki budowlanej, elementów dekoracyjnych. Produkt cechuje duża siła klejenia
początkowego, dobra przyczepność do podłoży wilgotnych, odporność na pleśń, grzyby, wilgoć. Klej można malować
farbami na bazie wody.

DANE TECHNICZNE

Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Twardość Shore A
Wytrzymałość na zerwanie (ISO 8339)
Wytrzymałość na zerwanie (ISO 37)
Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 8339)
Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 37)
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37)
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
290 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
mm/24h
g/cm³
N/mm2
N/mm2
N/mm²
N/mm²
%
°C

Szt. w kartonie
12

Wartość
10-25
2,5-3
1,05±0,05
35±5
0,8±0,05
2,1±0,1
0,75±0,05
0,61±0,05
120±10
290±20
-40 do +80

Kolor
transparentny
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■■ PREMIUM SPEEDFIX HYBRID CRYSTAL 799

NOWOŚĆ

Uniwersalny, przezroczysty klej hybrydowy na bazie polimeru do klejenia i uszczelniania różnych materiałów.
Odpowiedni dla większości podłoży, w tym wilgotnych. Nie powoduje korozji metali. Bardzo łatwy w użyciu
i wykończeniu. Pozostaje elastyczny po utwardzeniu. Odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE
Nadaje się do klejenia i uszczelniania wewnątrz i na zewnątrz. Dobrze przylega do większości materiałów budowlanych,
takich jak cegła, beton, tynk, drewno, płyty wiórowe, korek, szkło, ceramika, różne tworzywa sztuczne i metale. Służy
do klejenia listew, luster, dekoracji sufitów i ścian, do mocowania przewodów i skrzynek elektrycznych, wypełniania
pęknięć i luk na placach budowy.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Twardość Shore A
Wytrzymałość na zerwanie (ISO 8339)
Wytrzymałość na zerwanie (ISO 37)
Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 8339)
Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 37)
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37)
Odporność termiczna po utwardzeniu
Temperatura stosowania
Pojemność
290 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
%
%
°C
°C
Szt. w kartonie
12

■■ PREMIUM SPEEDFIX CLEAR 909

Wartość
10-15
2
1,05
50
1
2,5
1
1
60
270
-40 do +80
+5 do +40
Kolor
transparentny

NOWOŚĆ

Przezroczysty klej montażowy o wysokiej wytrzymałości początkowej, zdolny do wypełniania i łączenia szerokiej gamy
podłoży z bardzo dużą szybkością. Łatwy w użytkowaniu. Idealny do wszelkiego rodzaju klejenia w branży budowlanej.

ZASTOSOWANIE
Jest zalecany do klejenia listew przypodłogowych, paneli, cokołów, listew, profili, balustrad, ram drzwiowych i okien,
blach, skrzynek pocztowych, znaków. Ma bardzo dobrą przyczepność do drewna, betonu, ceramiki, cegieł, tynku, kamienia,
stali, aluminium, sztywnego PCV, szkła, poliestru.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas formowania naskórka
Całkowite utwardzenie
Gęstość
Zawartość suchej masy
Odporność termiczna

Pojemność
290 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
h
g/m³
%
°C

Szt. w kartonie
12

Wartość
10-15
24-72
0,90±0,05
61±3
-20 do +60

Kolor
transparentny

29 | SERIA PREMIUM
■■ PREMIUM SPEEDFIX ALL INTERIOR 697
Gotowy do użycia klej na bazie dyspersji akrylowej, charakteryzujący się bardzo dobrą przyczepnością początkową,
odpowiedni do użytku wewnętrznego. Nadaje się do łączenia różnych materiałów, takich jak drewno, nieoszlifowane
kamienie, beton, płyty gipsowo-kartonowe, ceramika, różne cegły, polistyren. Po utwardzeniu klej jest odporny
na promieniowanie UV i wilgoć oraz można go malować.

ZASTOSOWANIE
Klej przeznaczony jest do stosowania jako klej uniwersalny. Nadaje się do montażu paneli drewnianych i płyt
kartonowo - gipsowych, wzmacniania połączeń śrubowych i zmniejszania liczby potrzebnych śrub. Po zakończeniu prac
wykończeniowych do montażu listew drzwiowych i podłogowych oraz różnych detali dekoracyjnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Gęstość
Czas otwarty
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Odporność temperaturowa

Pojemność
290 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
g/m3
min
min
mm/24h
°C

Szt. w kartonie
12

Wartość
1,3
3-5
10
2-3
-30 do +70

Kolor
biały

■■ PREMIUM SPEEDFIX ALL EXTERIOR 777
Uniwersalny środek klejący o wysokiej przyczepności do zastosowań zewnętrznych. Produkt ma bardzo dobrą przyczepność
do większości podłoży i szczególnie silny chwyt początkowy. Nadaje się do wilgotnej powierzchni, nie powoduje korozji
metali. Klej jest odporny na UV i warunki atmosferyczne, nadaje się do malowania, nie kurczy się podczas utwardzania
i nie zawiera szkodliwych składników.

ZASTOSOWANIE
Nadaje się do klejenia i uszczelniania na zewnątrz. Klej budowlany o dużej sile klejenia służy do klejenia konstrukcji
metalowych, kamiennych i drewnianych, a także do budowy ogólnej. Dobrze przylega do większości materiałów
budowlanych, takich jak drewno, cegły, beton, szkło, miedź, stal galwanizowana, aluminium itd. Klej ma dobre właściwości
tłumiące hałas i wibracje.

DANE TECHNICZNE

Właściwości
Czas tworzenia naskórka (+23°C/23% R.H.)
Gęstość
Czas utwardzania
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Twardość Shore A
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37)
Moduł przy 100% wydłużeniu
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37)
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
290 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
g/cm³
mm/24h

Wartość
10
1,55±0,05
3

N/mm²
N/mm²
%
°C

60±5
3,2
2,8
150±10
-40 do +80

Szt. w kartonie
12

Kolor
szary
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■■ PREMIUM SPEEDFIX ACCOUSTIC PANEL 625

NOWOŚĆ

Gotowy do użycia klej dyspersyjny na bazie dyspersji akrylowej o doskonałej przyczepności początkowej do prac
wewnętrznych. Klej do paneli akustycznych i dekoracyjnych łączy natychmiastowo i pewnie. Produkt służy głównie
do łączenia paneli z wełny mineralnej ze ścianami i sufitami.

ZASTOSOWANIE
Panele akustyczne służą do pochłaniania dźwięku. Klejenie jest konieczne w miejscach, w których zawieszenie paneli nie
jest możliwe ze względu na ograniczoną wysokość sufitu. Może być również używany do innych celów projektowych. Panele
akustyczne są stosowane na klatkach schodowych, w pomieszczeniach biurowych, atrium, pomieszczeniach grzewczych
i wentylacyjnych - wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba tłumienia dźwięku lub echa.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas otwarty
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Odporność termiczna
po utwardzeniu

Pojemność
10 l

Jednostka
min
min
mm/24h
g/cm3

Wartość
3-5
10
2-3
1,3

°C

-30 do +70

Opakowanie
wiaderko

Szt. w kartonie
12

Kolor
biały

31 | SERIA PREMIUM
■■ USZCZELNIACZ DEKARSKI PREMIUM BITUM SEALANT
Uszczelniacz dekarski na bazie bitumu, o doskonałej przyczepności do papy, dachówek bitumicznych, betonu, drewna,
dachówki ceramicznej i cementowej. Odporny na warunki atmosferyczne (deszcz i mróz), po utwardzeniu odporny
na temperatury od -35°C do +110°C. Trwale plastyczno-elastyczny, nawet w temperaturach poniżej 0°C.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnianie przecieków, pęknięć, rys, dziur w pokryciach dachowych. Miejscowe podklejanie oraz uszczelnianie złączy
pomiędzy materiałami dekarskimi. Uszczelnianie wokół przepustów dachowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Twardość Shore A
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Wartość
10-12
3-4
1,02

°C

22±2
-35 do +110

Szt. w kartonie
12

Kolor
czarny

■■ USZCZELNIACZ DEKARSKI KAUCZUKOWY PREMIUM
ALL WEATHER SEALANT

Uszczelniacz dekarski na bazie kauczuku syntetycznego, o doskonałej przyczepności do większości materiałów
budowlanych (cegła, beton, drewno, metal, stal nierdzewna, stal ocynkowana, szkło, ceramika budowlana, powierzchnie
emaliowane i glazurowane i tworzywa sztuczne). Nadaje się do stosowania na wilgotnych, gładkich powierzchniach,
można go malować. Odporność termiczna od -25°C do +80°C.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnienia dekarskie (opierzenia blacharskie - kominów, okapów, rynien, rur spustowych), uszczelnianie połączeń między
murem a ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi, uszczelnianie świetlików i kołnierzy okien dachowych. Uszczelnianie
przyczep campingowych i karoserii samochodowych, łodzi i innych złączy wymagających wodoszczelności.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Moduł przy 100% wydłużeniu
Twardość Shore A
Ruch w spoinie (ISO 11 600)
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Wartość
15-20
1-2
0,95

N/mm²

0,5
25±5
±25
-25 do +80

%
°C

Szt. w kartonie
12

Kolor
transparentny, brązowy,
ceglasty
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■■ POWŁOKA DO NAPRAWY I KONSERWACJI DACHÓW
PREMIUM ROOFMASTIC

Jednoskładnikowa, płynna, elastyczna izolacja mastyksowa do pokrywania i uszczelniania materiałów dachowych typu:
papa, powłoki asfaltowo-bitumiczne, płyty drewnopodobne - typu sklejka, beton, blacha. Posiada parametr wysokiej
przyczepności do podłoża i może być stosowany do tzw. trudnych miejsc typu przepusty rurowe i strefy wokół nich.
Izolacja po pełnym wyschnięciu jest wodoszczelna, oddychająca, odporna na promieniowanie UV. Do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz. Istnieje możliwość barwienia jej na żądany kolor. W celu wzmocnienia należy bezpośrednio
po nałożeniu pierwszej warstwy produktu wbudować włókninę wzmacniającą, która następnie musi zostać pokryta drugą
warstwą. Wydajność 0,8 - 1l/m² (2 warstwy).

ZASTOSOWANIE
Uszczelnianie materiałów dachowych typu: papa, powłoki asfaltowo-bitumiczne, płyty drewnopodobne.

DANE TECHNICZNE
Wysychanie powierzchni
Gęstość

Właściwości

Lepkość
Wytrzymałość na rozciąganie (po 7 dniach)
Wydłużanie przy zerwaniu (-10 °C)
Powrót po 25% wydłużeniu
Zużycie przy dwukrotnym stosowaniu płaski dach/ nachylony
dach

Pojemność
1l
3l
10 l

Opakowanie
plastikowy pojemnik
plastikowy pojemnik
plastikowy pojemnik

Jednostka
h
g/cm3

Wartość
12-24
1,45

KU

>140

MPa
%
%

1,2
160
60

m²/l

1/0,8

Szt. w kartonie
-

Kolor
szary
szary
szary

■■ PREMIUM WATERSTOP SEALANT
Wodoodporna uniwersalna masa uszczelniająca na bazie kauczuku syntetycznego, wzmocniona włóknem szklanym.
Uszczelnia i przywiera szybko oraz niezawodnie do niemal wszystkich podłoży w domu i wokół domu, nawet w przypadku
podłoży wilgotnych i mokrych. Produkt odporny na warunki atmosferyczne. Cechuje go dobra przyczepność do większości
materiałów budowlanych, takich jak cegła, beton, drewno, metal, stal nierdzewna, stal ocynkowana, szkło, ceramika
budowlana, powierzchnie emaliowane i glazurowane, różne tworzywa sztuczne. Odporny po utwardzeniu na temperatury
w zakresie od -25°C do +100°C.

ZASTOSOWANIE

Uszczelnianie wewnątrz i na zewnątrz budynków. Uszczelnianie złączy dachowych, tarasów, kołnierzy okien dachowych,
rur, rynien, kominów. Szczególnie polecany do miejsc narażonych na działanie wody.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Wydajność
Gęstość
Temperatura stosowania
Odporność termiczna

Pojemność
1l

Opakowanie
puszka

Jednostka
l/m2
kg/l
°C
°C

Szt. w kartonie
-

Wartość
1-2
0,95
-5 do +40
-25 do +100

Kolor
szary
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■■ PŁYNNY GWÓŹDŹ PREMIUM NAIL&FIX
UNIWERSALNY 906

Wysokiej jakości jednoskładnikowy, klej na bazie kauczuku syntetycznego o uniwersalnym zastosowaniu. Może być
stosowany do większości materiałów budowlanych, takich jak drewno, gips, kamień, poliuretan i tworzywa sztuczne.
Klej utwardza się po odparowaniu rozpuszczalnika, w wyniku czego powstaje silne, trwałe i wytrzymałe połączenie.
Temperatura stosowania od -20°C do +38°C. Odporność na temperaturę od -30°C do +60°C.

ZASTOSOWANIE
Używany w budownictwie do montażu elementów konstrukcji budowlanych, płyt gipsowo - kartonowych, jak również
listew dekoracyjnych - zastępuje śruby i gwoździe. Odpowiedni do klejenia kawałków drewna, sklejek, płyt wiórowych
i pilśniowych, kamienia i płytek

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)
Zawartość suchej masy
Wydajność

Jednostka
min
h
g/cm3

Wartość
0-15
24-72
1,22±0,01

g/m²
%
g/m²

>2
75-77
400-1000

°C

-30 do +60

Odporność termiczna

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Szt. w kartonie
12

Kolor
beżowy

■■ PREMIUM FLOOR&WALL PARQUETFIX 749

NOWOŚĆ

Jednoskładnikowy klej do parkietu, modyfikowany silanem, gotowy do użycia. Klej utwardza się pod wpływem wilgoci,
tworząc elastyczne połączenie, które zmniejsza naprężenia ścinające pomiędzy parkietem a podłożem, kompensując
w ten sposób rozszerzanie i kurczenie się drewna. Jednocześnie zapewnia optymalną izolację od hałasu krokowego
i zmniejsza hałas w pomieszczeniu nawet o 13 dB, w zależności od typu parkietu.

ZASTOSOWANIE
Służy do montażu mozaiki, listew, dwu/trójwarstwowego parkietu (DIN/EN 13489), parkietu przemysłowego
i drewnianych desek. Odpowiednimi podłożami są cementowe posadzki samopoziomujące, płyty gipsowo-kartonowe,
płyty magnezowe, beton, płyty pilśniowe i wiele innych podłoży (wymagane jest wcześniejsze badanie). Klej do parkietów
nadaje się również do podłóg z ogrzewaniem podłogowym.

DANE TECHNICZNE		
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Gęstość
Czas schnięcia
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Końcowe wydłużenie
Odzysk sprężystości
Moduł sprężystości przy wydłużeniu (ISO 8339)
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37)
Zmiana objętości
Twardość Shore A
Odporność termiczna po wyschnięciu
Pojemność
600 ml
3,5 l/5 kg
10 l/3x5 kg

Opakowanie
folia
wiaderko
wiaderko

Jednostka
min
g/cm3
mm/24h

Wartość
30-40
1,7±0,1
2,5-3

%
%

182
70
1,0
2,0
<4
37±5
-20 do +80

N/mm2
%
MPa
°C
Szt. w kartonie
20
-

Kolor
brązowy
brązowy
brązowy

35 | SERIA PREMIUM
NOWOŚĆ

■■ PREMIUM FLOOR&WALL PARQUETFIX EASY 749F
Bezrozpuszczalnikowy, niezawierający wody, szybko utwardzający się i gotowy do użycia elastyczny klej do podłóg,
oparty na nowej technologii polimeru hybrydowego, utwardza się w kontakcie z wilgocią. Produkt został specjalnie
zaprojektowany do bezpośredniego klejenia wszystkich rodzajów podłóg parkietowych na wielu porowatych
i nieporowatych powierzchniach, takich jak beton, cement, lastryko, drewno i materiały drewnopochodne.

ZASTOSOWANIE
Nadaje się do klejenia wszelkiego rodzaju podłóg drewnianych, takich jak lity, patynowany wstępnie wykończony
parkiet, drewniane deski, drewniane bloki i laminaty. Klej do parkietów nadaje się do klejenia zarówno masywnych, jak
i inżynierskich podłóg o grubości 5-30 mm.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas schnięcia
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Wytrzymałość na rozciąganie
Twardość Shore A
Odporność termiczna

Pojemność
16 kg

NOWOŚĆ

Opakowanie
wiaderko

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Wartość
20-30
2,5-3
1,7±0,1

%

1,3
55
-40 do +90

°C

Szt. w kartonie
-

Kolor
jasnobrązowy

■■ PREMIUM FLOOR&WALL UNIVERSALFIX 619
Klej akrylowy o silnych właściwościach klejących. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych i ma krótki czas
przetwarzania.

ZASTOSOWANIE
Nadaje się do różnych powierzchni ścian i podłóg, takich jak winyl, korek, filc, PVC i różnego rodzaju dywany, absorbujące
i niechłonne podłoża. Odpowiednimi powierzchniami są cementowe, samopoziomujące posadzki, płyty gipsowokartonowe, beton i płyty pilśniowe. Klej ma dobrą przyczepność nawet na gładkim i chłonnym podłożu.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas pracy
Czas wysychania (23oC)
Czas utwardzania
Zawartość suchej masy
Gęstość
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
0,8 l
2,6 l
12,8 l

Opakowanie
wiaderko
wiaderko
wiaderko

Jednostka
min
min
mm/24h
%
kg/l
°C

Szt. w kartonie
-

Wartość
5-20
60
24
70
1,3
-30 do +70

Kolor
jasnożółty
jasnożółty
jasnożółty
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■■ PREMIUM MEMBRANE FIX 629
Jednoskładnikowa, wolna od rozpuszczalników masa na bazie polimerów akrylowych do klejenia różnych rodzajów
membran. Zaletą kleju do membran jest doskonała przyczepność do powierzchni porowatych takich jak cegła, beton
komórkowy, płyty fasadowe i drewno, gdzie taśma na membranie nie wystarczy.

ZASTOSOWANIE
Stworzony do klejenia taśm paroprzepuszczalnych i paroszczelnych, PE, PP, PA, folii budowlanych
do podłoży typu tynk, ściany z płyty GK i płyt wiórowych/włóknocementowych. Stosowany głównie w połączeniu ram
z taśmami do ciepłego montażu, ale także w miejscach, gdzie taśmy są mocowane do innych materiałów.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Odporność termiczna
Gęstość

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
°C
g/cm3

Wartość
120
-40 do +80
1,05

Szt. w kartonie
12

Kolor
niebieski

■■ KLEJ DO STYROPIANIU PREMIUM POLYSTYROL
FIXFOAM 877

Klej do styropianu, do mocowania płyt izolacyjnych na fasadach i fundamentach. Klej posiada bardzo dobre właściwości
klejące i uszczelniające. Dobrze przylega do większości materiałów budowlanych, z wyjątkiem teflonu, polietylenu
i powierzchni silikonowych. Klej w puszce aerozolowej, charakteryzuje się niską ekspansją i wodochłonnością. Posiada
bardzo dobre właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne. Nieodporny na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE
Używany do instalacji płyt na nowych budynkach, wykonanych z piany polistyrenowej lub styropianu (EPS lub XPS)
oraz do izolacji cieplnej budynków wymagających remontu. Do mocowania wełny mineralnej. Do mocowania dachówek
oraz w celach izolacyjnych. Do mocowania parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Całkowite utwardzenie (+23 °C)
Całkowite utwardzenie(+5 °C)
Przyczepność do EPS
Przyczepność do XPS
Gęstość
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5241)
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej
Odporność termiczna
Pojemność
750 ml

Jednostka
min
mm/24h
h
h
N/mm²
N/mm²
kg/m3
N/cm2
W/m·K
dB
°C

Opakowanie
puszka

Szt. w kartonie
12

Wartość
10-12
30-40
9-11
24
0,033
0,039
25-30
B2
11,2
0,034
60
długotrwała : -50 do +90
krótkotrwała: -65 do +130
Kolor
różowy
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■■ KLEJ OGÓLNOBUDOWLANY PREMIUM STONEFIX 827
Jednoskładnikowy klej PU do prac ogólnobudowlanych. W porównaniu do zaprawy cementowej ułatwia
i przyśpiesza przeprowadzanie prac murarskich, a jednocześnie pozostawia środowisko pracy wolne od brudu
i pyłu. Do użycia tego produktu wystarczy jedno narzędzie - standardowy pistolet do piany. Klej tworzy mocną spoinę
w ciągu zaledwie 30 minut. Temperatura stosowania od +5°C do +25°C.

ZASTOSOWANIE
Produkt może być używany do mocowania bloków konstrukcyjnych oraz przy budowie nienośnych ścian wewnętrznych,
a także do sklejania kawałków drewna, płyt wiórowych i pilśniowych, do przyklejania parapetów wewnętrznych
i zewnętrznych, do kamienia i płytek. Produkt wyjątkowo wydajny.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Całkowite utwardzenie (+23°C, 50% RH)
Całkowite utwardzenie (+5°C, 50% RH)
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Temperatura zapłonu utwardzonej piany

Jednostka
min
h
h
°C

Odporność termiczna utwardzonej piany

Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

°C

Szt. w kartonie
12

Wartość
8-15
24
72
B3
400
krótkotrwała: -40 do +90
długotrwała -40 do +90

Kolor
jasnożółty

■■ USZCZELNIACZ PREMIUM PU 40HM
Wysokiej jakości uszczelniacz utwardzany pod wpływem wilgoci, o wysokim module elastyczności, odporny na obciążenia
mechaniczne. Przylega do większości materiałów budowlanych takich jak kamień, metal, drewno, szkło, tworzywa
sztuczne czy porowate powierzchnie.

ZASTOSOWANIE
Do przyklejania paneli, parapetów, progów i listew. Do łączenia przerw, wypełniania szczelin w betonowych budynkach
i podłogach. Uszczelnianie i tłumienie hałasu w wagonach kolejowych, uszczelnianie statków i łodzi. Do uszczelniania
szklanych konstrukcji i lakierowanych powierzchni. Łączy ze sobą elementy wykonane z porcelany, stali, stali nierdzewnej,
tworzywa sztucznego (poliestru i PVC), malowanego drewna, betonu i cegieł.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)
Twardość Shore A
Odporność termiczna po utwardzeniu
Odzysk elastyczności (ISO 8339)
Moduł sprężystości przy 100% wydłużeniu (ISO 8339)
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 8339)
Ruch w szczelinie

Pojemność
600 ml

Opakowanie
folia

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Wartość
ok. 45
≥3
1,3

%

250
35-40
-40 do +80
>70
0,35-0,45
0,60
25

°C
%
MPa
MPa
%

Szt. w kartonie
20

Kolor
szary, czarny, biały
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■■ KLEJ DO STYROPIANIU PREMIUM SPEEDFIX 878
Uniwersalny klej w pianie stosowany do różnych prac budowlanych wewnątrz i na zewnątrz. Można go stosować
przez cały rok, osiągając dobre wyniki w temperaturach od -5°C do + 30 °C. Klej w pianie ma doskonałe właściwości
klejenia i termoizolacji, niskie ciśnienie utwardzania i niską ekspansję. Dobrze pasuje do większości materiałów takich
jak polistyren, płyty gipsowo-kartonowe, drewno, beton, kamień, metal i PCV.

ZASTOSOWANIE
Mocowanie płyt izolacyjnych, płyt EPS i XPS na elewacjach i fundamentach, płyt w wystroju wnętrz, paneli ściennych,
parapetów, klejenie bloczków konstrukcyjnych, zmniejszenie wpływu mostków termicznych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Stabilność wymiarowa (WGM 103)
Gęstość
Odporność termiczna
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na ścinanie (8 mm)
Siła wiązania (8 mm)
Siła wiązania (8 mm w temp. +5°C)
Siła wiązania (8 mm w temp. -5°C)
Przewodność cieplna (TM 1020)

Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
%
kg/m3
°C
kPa
MPa
MPa
MPa
W/m·K

Wartość
<1
ok. 22
-50 do+90
B2
>47
0,12
0,10
0,08
0,034

Szt. w kartonie
12

■■ PREMIUM EPOXY FIX&COAT 507

Kolor
szary

NOWOŚĆ

Szczególnie wytrzymały, dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy transparentny klej. Zestaw zawiera bazę i utwardzacz.

ZASTOSOWANIE
Nadaje się do klejenia różnych twardych materiałów, takich jak metale, szkło, kamień, ceramika i drewno, najbardziej
sztywne tworzywa sztuczne i inne odpowiednie powierzchnie. Może być stosowany jako warstwa ochronna
lub masa wypełniająca. Nadaje się również do klejenia tkanin szklanych podczas łączenia pęknięć, w celu przywrócenia
wytrzymałości powierzchni.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Gęstość: baza
Współczynnik mieszania według objętości
Gęstość: utwardzacz
Czas pracy
Czas schnięcia powierzchni
Czas zestalania
Osiągnięcie trwałości
Osiągnięcie odporności chemicznej
Odporność termiczna po zestaleniu

Pojemność
0,9 l
2,7 l
9l

Opakowanie
puszka
puszka
puszka

Jednostka
g/cm3
baza/utwardzacz
g/cm3
min
h
h
24h
24h
°C

Szt. w kartonie
-

Wartość
1,16
2:1
1,05
30
3
4
3
7
-40 do +150

Kolor
transparentny
transparentny
transparentny
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■■ POLIAKRYLAN PREMIUM SUPERFIX 626

NOWOŚĆ

Klej montażowy na bazie dyspersji poliakrylanu. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków w miejscach
zadaszonych. Odporny po utwardzeniu na temperatury w zakresie od -30°C do +70°C. Dobra przyczepność do większości
materiałów budowlanych, takich jak beton, tynk, płyty gipsowo-kartonowe, drewno i materiały drewnopochodne, korek,
polistyren itp. Temperatura stosowania od +5°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Przyklejanie elementów wykończeniowych jak np.: listwy dekoracyjne, rozety, kasetony.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Twardość Shore A
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
mm/24h
g/cm3

Wartość
2-3
24
1,69

°C

40±2
-30 do +70

Szt. w kartonie
12

Kolor
biały

■■ ŚRODEK PRZECIW WILGOCI PREMIUM HYDROSTOP
Wodoodporna substancja impregnująca do stosowania na powierzchnie typu tynk, płyta gipsowo-kartonowa, beton, mur
z cegieł lub bloczków betonowych w celu ich wzmocnienia i impregnacji. Płytki ceramiczne można przyklejać do podłoża
zagruntowanego produktem Hydrostop po dokładnym wyschnięciu – po upływie min. 4 godzin od nałożenia. Wydajność
0,15 - 0,3 l/m² (2 warstwy).

ZASTOSOWANIE
Stosowany w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych do ochrony ścian i sufitów przed wilgocią, pod instalację płytek
ceramicznych lub innych materiałów.

DANE TECHNICZNE
Wysychanie powierzchni
Współczynnik pH
Gęstość

Pojemność
1l
3l
10 l

Właściwości

Jednostka
h
g/m3

Opakowanie
plastikowa butelka
kanister
kanister

Szt. w kartonie
-

Wartość
4
7-8
1,03

Kolor
różowy
różowy
różowy
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■■ ŚRODEK DO HYDROIZOLACJI Z WŁÓKNAMI PREMIUM
AQUABRAKE FIBER

Wzmocniona włóknami, gotowa do użycia płynna powłoka uszczelniająca do pokrywania i hydroizolacji podłóg i ścian
w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Produkt tworzy warstwę wodoszczelną w miejscach najbardziej narażonych
na pęknięcia. Minimalne pokrycie 1,1kg/m².

ZASTOSOWANIE
Stosowany jako hydroizolacja pod płytki w łazienkach, kabinach prysznicowych, saunach i innych pomieszczeniach
sanitarnych. Odpowiednimi podłożami są beton, cegła, płyty gipsowe i deski.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas schnięcia
Gęstość
Zdolność do mostkowania pęknięć
Współczynnik pH

Pojemność
1l
5l
15 l
25 l

Opakowanie
wiaderko
wiaderko
wiaderko
wiaderko

Jednostka
h
g/cm3

Wartość
6-12
1,35
0,75
9,6

Szt. w kartonie
-

Kolor
jasnoniebieski
jasnoniebieski
jasnoniebieski
jasnoniebieski

■■ ŚRODEK DO HYDROIZOLACJI PREMIUM AQUABRAKE
Jednoskładnikowa płynna powłoka do uszczelniania ścian i podłóg w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Po nałożeniu
i całkowitym wyschnięciu produkt tworzy powłokę wodoodporną, na którą można przyklejać płytki i płyty. Powłoka
może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz do izolacji tzw. skomplikowanych elementów konstrukcyjnych, takich
jak przepusty i otoczenia rur. W celu wzmocnienia należy bezpośrednio po nałożeniu pierwszej warstwy produktu
wbudować włókninę wzmacniającą. Wydajność 0,6 - 1 l/m² (2 warstwy).

ZASTOSOWANIE
Stosowany jako hydroizolacja pod płytki w łazienkach, kabinach prysznicowych, saunach i innych pomieszczeniach
sanitarnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Okres ważności
Czas schnięcia
Gęstość
Minimalna temperatura stosowania
Współczynnik pH

Jednostka
lata
h
g/cm3
°C

Wartość
3
6-18
1,45
+5
8-9

Pojemność
3l

Opakowanie
wiaderko

Szt. w kartonie
-

Kolor
ciemny czerwony

10 l

wiaderko

-

ciemny czerwony
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■■ ŚRODEK DO USUWANIA TŁUSTYCH PLAM Z KOSTKI
BRUKOWEJ PREMIUM BETCLEAN

Detergent do usuwania m.in. plam olejowych z różnego rodzaju podłoży: z powierzchni zawierających cement,
z powierzchni kamiennych, z betonu, płytek ceramicznych itp. Nadaje się również do usuwania wykwitów i plam z soli.
Detergent może uszkodzić powierzchnie z kamienia naturalnego, dlatego przed stosowaniem należy wykonać test
za pomocą detergentu rozcieńczonego z wodą. Wydajność 3-6 m²/l.

ZASTOSOWANIE
Usuwanie plam olejowych, wykwitów, plam z soli z różnego rodzaju powierzchni budowlanych.

DANE TECHNICZNE
Gęstość

Właściwości

Pojemność
1l
5l

Opakowanie
plastikowa butelka
plastikowy kanister

Jednostka
g/cm3

Szt. w kartonie
-

Wartość
1,046-1,080

Kolor
transparentny
transparentny

■■ ŚRODEK GRUNTUJĄCY PREMIUM BETPRIMER
Zapewnia doskonałą przyczepność pomiędzy podłożem i jastrychem jako podkład, doskonała stabilność w reakcji z wodą
i alkaliami, elastyczność i odporność na rozciąganie i ściskanie także na mokrej nawierzchni. Jako dodatek w betonie
i zaprawach poprawia obrabialność i inne właściwości mieszaniny, zwiększa elastyczność i odporność na ścieranie,
„kurzoodporny“, zwiększa stabilność w reakcjach z wodą, w suchych warunkach zwiększa twardość mieszaniny.
Wydajność 3-10 m²/l.

ZASTOSOWANIE
Produkt do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Stosowany jako dodatek do zwiększenia przyczepności
i odporności na ścieranie betonu i zapraw.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Gęstość
Współczynnik pH

Pojemność
1l
3l

Opakowanie
plastikowa butelka
kanister

Jednostka
h
g/cm³

Wartość
1-3
1,04
8

Szt. w kartonie
-

Kolor
mleczny
mleczny
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■■ PREMIUM PRIME&FIX
Primer w aerozolu na bazie kauczuku syntetycznego. Poprawia przyczepność folii budowlanej, taśm do ciepłego montażu
oraz hydroizolacji. Warstwa powierzchniowa jest przejrzysta i zapewnia natychmiastową oraz bardzo silną przyczepność
początkową.

ZASTOSOWANIE
Stosowanie primera przy montażu folii i taśm do ciepłego montażu oraz hydroizolacji pozwala na uzyskanie
szybszego, mocniejszego przylegania. Zagruntowane podłoże zapewnia stałe oraz natychmiastowe przyleganie folii
i taśmy do porowatych oraz nieporowatych powierzchni.

DANE TECHNICZNE
Baza
Konsystencja
Rozpuszczalniki
Zawartość suchej masy
Łatwopalność

Właściwości

Jednostka

%

Odporność na chemikalia

Pojemność
500 ml

Opakowanie
aerozol

Szt. w kartonie
12

Wartość
kauczuk syntetyczny
spray
węglowodory chlorowane
15-20
łatwopalny
wilgoć, rozcieńczone kwasy,
zasady, oleje

Kolor
mleczny

■■ IMPREGNAT DO POWIERZCHNI BETONOWYCH PREMIUM
DUSTPROOFER

Jednoskładnikowy impregnat do stosowania na powierzchnie betonowe w celu ich wzmocnienia, zmniejszenia nasiąkliwości
i zabezpieczenia przed pyleniem. Produkt zwiększa odporność posadzek na ścieranie, a poprzez zmniejszenie nasiąkliwości
zwiększa odporność na związki chemiczne, zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem wody, płynów, olejów.
Impregnat jest wodorozcieńczalny, ekologiczny, nie powoduje reakcji alergicznych, jest przyjazny dla środowiska.
Wydajność 0,5l/m².

ZASTOSOWANIE
Impregnacja podłóg na powierzchniach magazynowych, przemysłowych, jak również w garażach. Wykorzystywany także
do ochrony schodów, mostów i innych powierzchni betonowych, zarówno wewnątrz i na zewnątrz.

DANE TECHNICZNE
Gęstość
Współczynnik pH
Czas utwardzania

Pojemność
5l
10 l
20 l

Właściwości

Jednostka
g/cm3
h

Opakowanie
metalowy pojemnik
metalowy pojemnik
metalowy pojemnik

Szt. w kartonie
-

Wartość
1,2
10-11
24

Kolor
transparentny
transparentny
transparentny
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■■ PREMIUM EPOXY PAINT

NOWOŚĆ

Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna farba epoksydowa do betonu i kamienia. Zestaw zawiera bazę i utwardzacz.

ZASTOSOWANIE
Produkt jest przeznaczony do pokrywania podłóg, ścian, schodów i innych powierzchni wymagających mocnej powłoki
lakierniczej. Najbardziej odpowiednie podłoża to powierzchnie cementowe, cegły i twarde płyty budowlane. Produkt może
być stosowany w przemyśle spożywczym, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników i jest chemicznie obojętny, bezpieczny
dla środowiska, przepuszczalny dla pary wodnej. Farbę można również stosować na mokrej nawierzchni.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas pracy
Czas gotowości do montażu powłok
Gęstość: baza
Gęstość: utwardzacz

Jednostka
h
h
g/m3
g/m3

Głębokość wnikania

mm

Odporny na chodzenie
Osiągniecie trwałości
Odporność chemiczna

h
doba
doba

Pojemność
0,9 l
2,7 l
9l

Opakowanie
puszka
puszka
puszka

Wartość
2,5
16-20
1,40
1,10
3,2 (w zależności od
powierzchni)
24
3
7

Szt. w kartonie
-

■■ CZYŚCIK DO USUWANIA NIEUTWARDZONEJ PIANY
PREMIUM FOAM CLEANER

Środek czyszczący w aerozolu na bazie acetonu do usuwania nieutwardzonej piany poliuretanowej. Łatwy i szybki
sposób zadbania o prawidłową drożność pistoletów do aplikacji pian poliuretanowych. Produkt silnie toksyczny - może
spowodować zmatowienie i odbarwienie podłoża podczas dłuższego działania (wymagany test).

ZASTOSOWANIE
Czyszczenie pistoletów do aplikacji pian poliuretanowych. Czyszczenie wężyków, aplikatorów (np. typu Easy
Gun) dołączonych do pian poliuretanowych oraz zaworów w butlach pian poliuretanowych. Usuwanie zabrudzeń
z nieutwardzonej piany poliuretanowej.

DANE TECHNICZNE
Rozpuszczalnik
Gaz

Pojemność
500 ml

Właściwości

Opakowanie
puszka z aerozolem

Jednostka

Szt. w kartonie
12

Wartość
aceton
eter dimetylowy

Kolor
bezbarwny
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■■ ŚRODEK DO USUWANIA UTWARDZONEJ PIANY PREMIUM
FOAM REMOVER

Profesjonalny środek do usuwania utwardzonej piany poliuretanowej. Produkt silnie toksyczny - może spowodować
zmatowienie i odbarwienie podłoża podczas dłuższego działania (wymagany test).

ZASTOSOWANIE
Usuwa utwardzoną pianę z różnych powierzchni, czyszczenie mocno zabrudzonych pistoletów do aplikacji pian
poliuretanowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości

Gaz
Rozpuszczalnik

Jednostka
%
%

Pojemność
340 ml

Opakowanie
puszka z aerozolem

Szt. w kartonie
12

Wartość
25 Propan/ butan
N-methyl-2-pyttolidone
>50

Kolor
bezbarwny

■■ ŚCIERECZKI CZYSZCZĄCE PREMIUM CLEANING WIPIES
Uniwersalne ściereczki do czyszczenia zabrudzeń nieutwardzonej piany poliuretanowej, silikonów, klejów, farb z różnych
powierzchni oraz rąk i narzędzi.

ZASTOSOWANIE
Usuwanie zabrudzeń nieutwardzonej piany poliuretanowej np. z powierzchni drzwi, okien i parapetów, wynikłych podczas
montażu. Doskonale usuwają wszelkie zabrudzenia z różnych powierzchni. Dotyczy nieutwardzonych silikonów, klejów,
farb, lakierów, zapraw cementowych oraz smarów, olejów itp. Ściereczki mają przyjemny zapach w przeciwieństwie
do toksycznych rozpuszczalników i zmywaczy. Zawierają witaminę E i Aloe Vera (bezpieczne do czyszczenia dłoni).
Niszczą 99% bakterii. Nie odbarwiają i nie matowią czyszczonych powierzchni.

DANE TECHNICZNE
Współczynnik pH
Zawartość LZO

Pojemność
50 chusteczek
15,6x21,3 cm

Właściwości

Jednostka
%

Opakowanie
plastikowa puszka

Szt. w kartonie
8

Wartość
5,5±0,2
<5

Kolor
biały

SERIA
STANDARD

Standard

to seria produktów skierowana
do użytkowników, którym zależy na dobrej cenie
w stosunku do jakości. Wyroby serii Standard
idealnie nadają się do stosowania w miejscach,
w których panują dobre warunki techniczne
i atmosferyczne.
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■■ STANDARD FOAM
Piana budowlana o dobrej jakości i wygodnym aplikatorze słomkowym. Nowy i węższy aplikator zapewnia dobrą strukturę
piany oraz wysoką wydajność. Nowy spust nadaje się do tymczasowego hermetycznego uszczelnienia aplikatora
podczas przerw w pracy. Utwardza się pod wpływem wilgoci. Utwardzona piana jest dobrym izolatorem temperatury
i dźwięku. Piana ma bardzo dobre właściwości adhezyjne. Dobrze przylega do większości materiałów budowlanych,
z wyjątkiem powierzchni teflonowych, polietylenowych i silikonowych. Po utwardzeniu nie jest odporna na promieniowanie
UV i musi być pokryta. Temperatura stosowania wynosi od +5°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Stosowana do izolacji i mocowania przejść rur, wypełniania otworów i szczelin, do izolacji termicznej.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (pasek 30 mm)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (23°C)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (5°C)
Gęstość
Klasa ogniowa utwardzonej piany
Ekspansja wtórna
Wytrzymałość na rozciąganie
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu (DIN
53421)
Przewodność cieplna
Odporność termiczna utwardzonej piany
Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
min
h
h
kg/m3
%
N/cm²

Wartość
12-16
30-40
do 18
do 24
25-30
B3
do 2
11

N/cm²

3

W/m·K

0,036
długi okres: -50 do +90
krótki okres -65 do +110

°C
Szt. w kartonie
12

Kolor
jasnożółty

■■ AKRYL STANDARD
Uszczelniacz akrylowy do zastosowań wewnętrznych. Dobra przyczepność do wszelkich materiałów budowlanych takich
jak beton, tynk, płyty kartonowo - gipsowe, cegła, drewno, metal, styropian itp. Nadaje się do malowania.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnianie i wypełnianie pęknięć i szczelin w betonie, murze i tynku, naprawa niewielkich ubytków w ścianach i innych
powierzchniach przed malowaniem, wypełnianie szczelin wokół ościeżnic drzwiowych i okiennych, spoinowanie połączeń
sufitów podwieszanych, płyt kartonowo - gipsowych, gzymsów, listew wykończeniowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Gęstość
Czas utwardzania
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Twardość Shore A
Odporność termiczna po utwardzeniu
Skurcz
Ruch w szczelinie
Zawartość suchej masy

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
min
g/cm³
mm/24h

Wartość
4-5
1,71
2,5-3

°C
%
%
%

36±3
-20 do +70
7-10
±7
50

Szt. w kartonie
12

Kolor
biały
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■■ SILIKON STANDARD NEUTRALNY
Trwale elastyczny silikon neutralny do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Cechuje się dobrą przyczepnością
do materiałów budowlanych takich jak płytki ceramiczne, szkło, metal, aluminium, drewno, powierzchnie malowane
i lakierowane, kamień naturalny itp.

ZASTOSOWANIE
Wszelkiego rodzaju uszczelnienia budowlane, fugowanie, uszczelnianie między szkłem a drewnem, PCV i aluminium,
wszelkie naprawcze prace domowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Gęstość

Jednostka
min
g/cm³

Czas utwardzania

mm/24h

Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Twardość Shore A
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

°C

Szt. w kartonie
12

Wartość
20-22
0,98 - przezroczysty
1,23 -kolorowy
2,5 - przezroczysty
3,0 - kolorowy
20±2 – przezroczysty
30±2 - kolorowy
-40 do +100

Kolor
transparentny, biały, szary,

■■ SILIKON STANDARD UNIWERSALNY
Silikon uniwersalny o kwaśnym systemie utwardzania, do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Cechuje się dobrą
przyczepnością do materiałów budowlanych takich jak płytki ceramiczne, szkło, aluminium, drewno, powierzchnie
malowane i lakierowane.

ZASTOSOWANIE
Wszelkiego rodzaju uszczelnienia budowlane odporne na deszcz, mróz i promieniowanie UV, fugowanie, szklenie okien,
uszczelnianie szklarni, wszelkie naprawcze prace domowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Gęstość

Jednostka
min
g/cm³

Czas utwardzania
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:

mm/24h

Twardość Shore A
Odporność termiczna po utwardzeniu
Ruch w spoinie (ISO 11 600)

°C
%

Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)

%

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Szt. w kartonie
12

Wartość
8-10
0,95 przezroczysty
1,01-kolorowy
2,5-3,5
14±2 – przezroczysty
18±2 - kolorowy
-40 do +100
±25
300 - przezroczysty
200 - kolorowy

Kolor
transparentny, biały, szary,
czarny, brązowy
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■■ SILIKON STANDARD SANITARNY
Silikon sanitarny o kwaśnym systemie utwardzania. Zawiera środki grzybobójcze – odporny na wilgoć i pleśń,
do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Cechuje się dobrą przyczepnością do materiałów budowlanych takich jak
płytki ceramiczne, szkło, aluminium, drewno, powierzchnie malowane i lakierowane.

ZASTOSOWANIE
Wszelkiego rodzaju uszczelnienia w pomieszczeniach sanitarnych. Fugowanie, uszczelnianie wanien, brodzików, ceramiki
sanitarnej, uszczelnianie połączeń blatów kuchennych, zlewozmywaków oraz połączeń instalacji kanalizacyjnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Gęstość

Jednostka
min
g/cm³

Czas utwardzania

mm/24h

Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Twardość (Shore A)
Odporność termiczna po utwardzeniu
Ruch w spoinie (ISO 11 600)

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

°C
%

Szt. w kartonie
12

Wartość
8-10
0,95 - przezroczysty
1,01 - kolorowy
2,5 - przezroczyty
3,5 - kolorowy
14 ±2 – przezroczysty
18 ±2 - kolorowy
-40 do +100
±25

Kolor
transparentny, biały,

SERIA
ULTIMA

Seria

produktów, która została stworzona
dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.
W jej asortymencie znajdują się piany
oraz kleje, wykorzystywane do różnych prac
budowlanych i remontowych.

51 | SERIA ULTIMA
■■ PIANA MONTAŻOWA WYSOKOWYDAJNA 65
Piana pistoletowa o zwiększonej wydajności do 65 litrów, przeznaczona do zastosowań profesjonalnych. Można używać
niezależnie od pory roku. Ma doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych: betonu, cegły, tynku,
drewna itp. Szerokie spektrum zastosowań. Temperatura stosowania wynosi od -5°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Montaż i uszczelnianie drzwi, okien, płyt izolacyjnych i innych konstrukcji budowlanych. Wypełnianie szczelin, otworów
i pęknięć. Montaż i izolacja okablowania, kanałów komunikacji technicznej. Izolacja cieplna i akustyczna budynków
oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzanie w szczelinie (+23 °C)
Całkowite utwardzanie w szczelinie (+5 °C)
Gęstość
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5241)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej

Jednostka
min
min
h
h
kg/cm³
N/cm2
N/cm2
W/m·K
dB

Odporność termiczna po utwardzeniu
Pojemność
900 ml

Opakowanie
puszka

°C
Szt. w kartonie
12

Wartość
10-14
34-45
max. 18
max. 24
25-25
B3
10
4
0,03
60
długotrwała: -50 do +90
krótkotrwała: -65 do +130
Kolor
jasnożółty

■■ PIANA PISTOLETOWA ALL SEASON
Jednoskładnikowa piana poliuretanowa, prepolimeryzowana mieszanina w postaci aerozolu, która utwardza
się pod wpływem wilgoci z powietrza. Utwardzona piana jest dobrym izolatorem dźwięku i temperatury, ma silne
właściwości klejące. Przywiera dobrze do większości materiałów budowlanych, z wyjątkiem powierzchni teflonowych,
polietylenu i krzemu. Utwardzona piana jest wrażliwa na promieniowanie UV i na bezpośrednie działanie światła
słonecznego. Temperatura stosowania wynosi od -10°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Piana jest używana do montażu okien i drzwi, izolacji i mocowania rur, wypełniania otworów i szczelin, mocowania płyt
ściennych i dachowych, do izolacji cieplnej.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23°C)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5°C)
Gęstość
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5241)

Jednostka
min
min
h
h
kg/cm³
N/cm2

Wartość
10-14
35-45
max. 18
max. 24
25-25
B3
10

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu

N/cm2

4

Przewodność cieplna

W/m·K

0,03

Wskaźnik izolacji akustycznej

dB

Odporność termiczna po utwardzeniu

°C

60
długotrwała: -50 do +90
krótkotrwała: -65 do +130

Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

Szt. w kartonie
12

Kolor
jasnożółty

SERIA ULTIMA | 52
■■ PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA
Jednoskładnikowa, niskoprężna, pistoletowa piana poliuretanowa do montażu izolacji, wypełniania, uszczelniania
i wyciszania. Temperatura stosowania wynosi od -5°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Montaż i uszczelnianie drzwi, okien, płyt izolacyjnych i innych konstrukcji budowlanych. Wypełnianie szczelin, otworów
i pęknięć. Montaż i izolacja okablowania, kanałów komunikacji technicznej. Izolacja cieplna i akustyczna budynków
oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzanie w szczelinie (+23 °C)
Całkowite utwardzanie w szczelinie (+5 °C)
Gęstość
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5241)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej

Jednostka
min
min
h
h
kg/cm³
N/cm2
N/cm2
W/m·K
dB

Odporność termiczna po utwardzeniu
Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

°C
Szt. w kartonie
12

Wartość
10-14
35-45
max. 18
max. 24
35-25
B3
10
4
0,03
60
długotrwała: -50 do +90
krótkotrwała: -65 do +130
Kolor
jasnożółty

■■ PIANA WĘŻYKOWA ALL SEASON
Jednoskładnikowa piana poliuretanowa, pakowana w puszkach z aerozolem, utwardzana pod wpływem wilgoci,
do stosowania również w warunkach zimowych. Utwardzona piana jest dobrym izolatorem temperatury i dźwięku, ma
również silne właściwości przyczepne. Dobrze przylega do większości materiałów budowlanych, z wyjątkiem teflonu,
polietylenu i powierzchni silikonowych. Po utwardzeniu nie jest odporna na promieniowanie UV i musi zostać czymś
pokryta. Temperatura stosowania wynosi od -10°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Piana jest stosowana do montażu drzwi i okien, do izolowania i mocowania rur, wypełniania otworów i szczelin
oraz mocowania płyt ściennych i dachowych, kamienia. Zapewnia izolację termiczną.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23°C)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5°C)
Gęstość
Klasa ogniowa utwardzonej piany(DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5241)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5241)
Przewodność cieplna

Jednostka
min
min
h
h
kg/cm³
N/cm2
N/cm2
W/m·K

Wskaźnik izolacyjności akustycznej

dB

Odporność termiczna po utwardzeniu

°C

Pojemność
750 ml

Opakowanie
kartusz

Szt. w kartonie
12

Wartość
12-16
30-40
max. 18
max. 24
25-30
B3
12
3
0,03
60
długotrwała: -50 do +90
krótkotrwała: -65 do +110

Kolor
jasnożółty

53 | SERIA ULTIMA
■■ PIANA MONTAŻOWA WĘŻYKOWA

+ DODATKOWY APLIKATOR DO PŁASKICH SZCZELIN

NOWOŚĆ

Piana montażowa z załączonym aplikatorem, który pozwala na dokładne i ekonomiczne dozowanie piany. Piana
cechuje się dobrą przyczepnością do różnych powierzchni budowlanych. Jest łatwa w użyciu. Do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz budynku w normalnych warunkach atmosferycznych. Temperatura stosowania wynosi od -5°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Izolacja cieplna i akustyczna, wypełnianie szczelin, montaż i uszczelnianie drzwi, okien, płyt izolacyjnych i innych
konstrukcji budowlanych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (pasek 30 mm)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23 °C)
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5 °C)
Gęstość
Klasa odporności ogniowej utwardzonej piany
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5241)
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacji akustycznej
Odporność termiczna utwardzonej piany
Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
min
h.
h.
kg/m³
N/cm2
N/cm2
W/m·K
dB
°C
Szt. w kartonie
12

Wartość
12-16
30-40
max 18
max. 24
20-30
B3
11
2
0.03
60
długotrwała: -50 do +90
krótkotrwała: -65 do +130
Kolor
jasnożółty

■■ KLEJ DO STYROPIANU
Jednoskładnikowy klej poliuretanowy o niskiej ekspansji, do aplikacji pistoletem do pian. Do przyklejania płyt izolacyjnych
przy ocieplaniu budynków. Nadaje się do mocowania EPS, XPS i wełny mineralnej. Temperatura stosowania wynosi
od -5°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Do przyklejania płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) do ścian o różnych rozwiązaniach materiałowych, np. z betonu
zwykłego, betonu komórkowego, ceramicznych, silikatowych lub kamiennych, przy ocieplaniu budynków w technologii „Bez
spoinowego Systemu Ociepleń” (BSO). Wypełnianie przestrzeni oraz klejenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23 °C)
Gęstość
Klasa odporności ogniowej utwardzonego kleju
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5241)
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
h
kg/cm³
N/cm²
W/m·K
dB
°C

Szt. w kartonie
12

Wartość
10-12
9-11
25-30
B3
11,2
0,034
60
długotrwała: -50 do +90
krótkotrwała: -65 do +130

Kolor
pomarańczowy

SERIA
100 % REMONT

Linia produktów stworzona przez Wolf Group

dla wymagających. W swoim asortymencie
posiada takie produkty jak: piany, silikony
oraz akryle.

55 | 100 % REMONT
■■ PROFESJONALNA PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA
Jednoskładnikowa niskoprężna piana poliuretanowa to mieszanina prepolimeru, która utwardza się pod działaniem
wilgoci z powietrza. Utwardzona piana jest dobrym izolatorem termicznym i akustycznym, posiada dużą przyczepność
i dobrze przylega do większości materiałów budowlanych, z wyjątkiem powierzchni z teflonu, polietylenu i silikonu.
Utwardzona piana jest wrażliwa na promieniowanie słoneczne. Temperatura stosowania wynosi od +5°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE

Montaż i izolacja okablowania, wypełnianie szczelin, otworów i pęknięć, izolacja cieplna i akustyczna budynków
oraz urządzeń do wentylacji i klimatyzacji, do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a montowanymi ościeżnicami
drzwiowymi i okiennymi.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzanie w szczelinie (+23 °C)
Całkowite utwardzanie w szczelinie (+5 °C)
Gęstość
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5241)

N/cm2

Wartość
10-14
35-45
max. 18
max. 24
20-25
B3
10

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu

N/cm2

4

Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej

W/m·K
dB

0,03
60
długotrwała: -50 do +90
krótkotrwała: -65 do +130

Odporność termiczna po utwardzeniu
Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
min
h
h
kg/cm³

°C
Szt. w kartonie
12

Kolor
jasnożółty

■■ PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA ZIMOWA
Jednoskładnikowa piana poliuretanowa, prepolimeryzowana mieszanina w aerozolu, która utwardza się pod wpływem
wilgoci z powietrza. Utwardzona piana jest dobrym izolatorem dźwięku i temperatury, ma silne właściwości klejące.
Przywiera dobrze do większości materiałów budowlanych, z wyjątkiem powierzchni teflonowych, polietylenu i krzemu.
Utwardzona piana jest wrażliwa na promieniowanie UV i na bezpośrednie światło słoneczne. Temperatura stosowania
wynosi od -10°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Piana jest używana do izolacji i mocowania rur, wypełniania otworów i szczelin, mocowania płyt ściennych i dachowych,
do izolacji cieplnej.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzanie w szczelinie (+23 °C)
Całkowite utwardzanie w szczelinie (+5 °C)
Gęstość
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5241)
Przewodność cieplna
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
min
h
h
kg/cm³
N/cm2
W/m ·K
°C

Szt. w kartonie
12

Wartość
12-16
30-40
max. 18
max. 24
20-25
B3
10
0,034
długotrwała: -50 do +90
krótkotrwała: -65 do +130

Kolor
jasnożółty

100 % REMONT | 56
■■ PIANA MONTAŻOWA WĘŻYKOWA ECONOMY
Jednoskładnikowa piana poliuretanowa, prepolimeryzowana mieszanina w aerozolu, która utwardza się pod wpływem
wilgotności powietrza. Utwardzona piana jest dobrym izolatorem dźwięku i temperatury, ma silne właściwości klejące.
Przywiera dobrze do większości materiałów budowlanych, z wyjątkiem powierzchni teflonowych, polietylenu i krzemu.
Utwardzona piana jest wrażliwa na promieniowanie UV i bezpośrednie światło słoneczne. Temperatura stosowania
wynosi od +5°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
Piana jest używana do izolacji i mocowania rur, wypełniania otworów i szczelin, mocowania płyt ściennych i dachowych,
do izolacji cieplnej.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Całkowite utwardzanie w szczelinie (+23 °C)
Całkowite utwardzanie w szczelinie (+5 °C)
Gęstość
Klasa ogniowa utwardzonej piany (DIN 4102-1)

Jednostka
min
min
h
h
kg/cm³

Wartość
12-16
30-40
max. 18
max. 24
25-30
B3

Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5241)

N/cm2

11

Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu

N/cm2

2

Przewodność cieplna

W/m·K

0,03
długotrwała: -50 do +90
krótkotrwała: -65 do +130

Odporność termiczna po utwardzeniu
Pojemność
700 ml

Opakowanie
puszka

°C
Szt. w kartonie
12

Kolor
jasnożółty

■■ SILIKON AKRYLOWY
Jednoskładnikowy, plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie emulsji akrylowej. Uszczelniacz stosowany jest głównie
do prac wewnątrz i na zewnątrz, do uszczelniania pęknięć i szczelin. Po ostatecznym utwardzeniu może być malowany
farbami alkidowymi i dyspersyjnymi. Dobrze przylega do większości materiałów, wysoce odporny na działanie promieni
UV.

ZASTOSOWANIE

Używany głównie wewnątrz i na zewnątrz budynków do uszczelniania spoin i pęknięć. Służy do naprawy mniejszych wad
powierzchni przed malowaniem, do wygładzania porowatych powierzchni. Może być wykorzystywany do uszczelniania
drewnianych i metalowych ram okiennych, wypełniania spoin w betonie, cegle, gipsie i innych materiałach; do zaklejania
otworów po śrubach, uszczelnienie połączeń w kanałach wentylacyjnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Czas ścinania (30 mm pasek)
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Skurcz
Ruch w szczelinie
Zawartość suchej masy

Jednostka
min
mm/24h
g/cm³

Wartość
4-5
2,5-3
1,71

%
%
%

7-10
±7
50

°C

-20 do +70

Twardość Shore A

36±3

Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
310 ml

Opakowanie
kartusz

Szt. w kartonie
12

Kolor
biały

57 | 100 % REMONT
■■ AKRYL LEKKI
Szybkoschnąca akrylowa masa uszczelniająca przeznaczona do napraw i wykończeń pęknięć szczelin, ubytków
w ścianach i sufitach. Lekki i plastyczny uszczelniacz po utwardzeniu nadaje się do malowania i szlifowania. Doskonały
w czasie prac malarskich, gipsowaniu i kładzeniu gładzi, a także w czasie prac z użyciem płyt kartonowo - gipsowych –
spoinowaniu połączeń i maskowaniu kołkowania.

ZASTOSOWANIE
Wypełnianie szczelin, pęknięć i rys w ścianach i sufitach, maskowanie kołkowania przy montażu ścianek działowych
i sufitów podwieszanych, drobne naprawy przed malowaniem.

DANE TECHNICZNE
Konsystencja
System utwardzania
Gęstość
Odporność termiczna
Czas obróbki

Właściwości

Pojemność
300 ml

Jednostka
g/cm³
°C
min

Opakowanie
kartusz

Szt. w kartonie
12

Wartość
lekka pasta
dyspersja
0,48±0,02
-20 do +70
5

Kolor
biały

■■ KLEJ DO STYROPIANU
Klej do mocowania płyt izolacyjnych na fasadach i fundamentach. Klej posiada bardzo dobre właściwości klejące
i uszczelniające. Dobrze przylega do większości materiałów budowlanych, z wyjątkiem teflonu, polietylenu i powierzchni
silikonowych. Klej w puszce aerozolowej, charakteryzuje się niską ekspansją i wodochłonnością. Posiada bardzo dobre
właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne. Nie odporny na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE
Używany do instalacji płyt na nowych budynkach, wykonanych ze styropianu (EPS) oraz do izolacji cieplnej budynków
wymagających remontu. Do mocowania dachówek i w celach izolacyjnych. Do mocowania parapetów wewnętrznych
i zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Czas tworzenia naskórka
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23 °C)
Gęstość
Klasa odporności ogniowej utwardzonego kleju
Wytrzymałość na rozciąganie (BS 5241)
Przewodność cieplna
Wskaźnik izolacyjności akustycznej
Odporność termiczna po utwardzeniu

Pojemność
750 ml

Opakowanie
puszka

Jednostka
min
h
kg/cm³
N/cm²
W/m·K
dB
°C

Szt. w kartonie
12

Wartość
10-12
9-11
25-30
B2
11,2
0,034
60
długotrwała: -50 do +90
krótkotrwała: -65 do +130

Kolor
pomarańczowy

SERIA
OLIVÉ

Seria

produktów z bardzo szerokim
asortymentem. Zaspokaja potrzeby na takie
produkty jak: silikony, akryle, MS Polimery,
poliuretany, butyle, piany poliuretanowe, kleje.
Silikony OLIVÉ używane są w ponad 50 krajach,
zarówno w architektonicznych jak i inżynieryjnych
projektach.

59 | OLIVÉ
■■ SILIKON AKRYLOWY OLIVÉ 777
Jednoskładnikowy silikon sanitarny na bazie emulsji akrylowych. Jest o 50% bardziej elastyczny niż zwykły akryl
i tworzy spoinę, która jest stale odporna na wodę, pleśń oraz warunki atmosferyczne. Może być pokrywany farbami
wyłącznie po wyschnięciu. Doskonale przylega do ceramiki, formiki, drewna, włókna szklanego. Ma również lepszą niż
akryl przyczepność do szkła, betonu i aluminium.

ZASTOSOWANIE
Produkt można stosować do połączeń o minimalnym ruchu (maksymalnie 15%). Uszczelnianie wszelkiego rodzaju złączy
i szczelin w budynkach, np. pomiędzy ścianami a oknami bądź drzwiami. Uszczelnia również beton, kamień, drewno,
cegła, świetliki, łaźnie i kuchnie.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Konsystencja
Gęstość
Czas tworzenia naskórka
Temperatura stosowania
Właściwości utwardzonego uszczelniacza przy 2 mm
spoinie:
Odporność termiczna
Twardość Shore A
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37)
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37)

Pojemność
300 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
g/cm³
min
°C
°C
MPa
%

Szt. w kartonie
12

Wartość
pasta
1,06
20-45
+5 do +40
-30 do +80
ok. 11
ok. 0,60
ok. 700

Kolor
transparentny, biały

■■ AKRYL ZIARNISTY OLIVÉ 750
Ziarnista, jednokomponentowa szpachla naprawcza na bazie dyspersji akrylowej, do napraw tradycyjnych tynków
mineralnych. Tworzy stałe, elastyczne uszczelnienie, które idealnie pasuje do struktury tynku.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnianie pęknięć w murach i tynkach. Szpachlowanie nierówności na powierzchniach. Do uszczelniania połączeń
i szczelin o umiarkowanym naprężeniu, np. między betonem, płytami gipsowo-kartonowymi, cementowo-włóknowymi,
cegłą, anodowanym aluminium, drewnem i twardym PCV.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Konsystencja
Struktura
Czas tworzenia naskórka
Opór przepływu (ISO 790)
Temperatura stosowania

Jednostka

g/cm³

Wartość
pasta tiksotropowa
ziarnista
ok. 60
0
+5 do +40
uszczelniacz na bazie
dyspersji akrylowej
bezwonny
1,74

MPa
%

ok. 25
ok. 0,20
>200

min
°C

Rodzaj
Zapach
Gęstość
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Twardość Shore A
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37)
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37)

Pojemność
300 ml

Opakowanie
kartusz

Szt. w kartonie
24

Kolor
biały

OLIVÉ | 60
■■ OLIVÉ C-22F/S-22/C-22/C-22FCR
Jednoskładnikowy, wysokiej jakości uszczelniacz o niskim module sprężystości, neutralnie utwardzany. Reagując
z wilgocią atmosferyczną tworzy elastyczną, bardzo odporną spoinę. Nie zawiera dodatków antykorozyjnych ani
składników wydzielających silny zapach. Produkt zachowuje wszystkie właściwości elastyczności oraz przyczepności,
stabilny na działanie czynników atmosferycznych. Posiada certyfikat SNJF (kategorii 25E), do aplikacji zarówno
dla szklenia, jak i elewacji.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnianie dylatacji między porowatymi i nieporowatymi podłożami: beton, cegły, aluminium (anodowane, lakierowane,
malowane), PCV, szkło, ceramika i większość tworzyw sztucznych. Szklenie konwencjonalne i obwodowe uszczelnianie
okien i drzwi. Uszczelnianie ścian kurtynowych. Uszczelnianie prefabrykowanych betonowych ścianek. Obwodowe
łączenie spoin w aluminium, drewnie i stolarce PCV.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Baza
Konsystencja
Gęstość
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Odporność na spływanie (ISO 7390)
Temperatura stosowania
Odporność termiczna
Twardość Shore A
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (grubość 2
mm - ISO 37 i spoina 12x12x50 - ISO 8339):
Moduł elastyczności przy 100% (ISO 8339)
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 8339)
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)

Jednostka

Wartość
neutralny silikon oksymowy
pasta
ok. 1,0
5-10
ok.3
0
+5 do +40
-40 do +150
ok. 18

g/cm³
min
mm/24h
mm
ºC
ºC

MPa
MPa
%

ok. 0,35
ok. 1,30
>550

Kartusz 300 ml, 12 szt. w kartonie
BEZBARWNY

BIAŁY

JAŚMIN

WANILIA

JASNY BEŻ

BEŻ

BAHAMA BEŻ

ANEMON

CAPPUCCINO

TOFFI

KARMEL

JASNY BRĄZ

BRĄZ

CIEMNY BRĄZ

KAKAO

JASNY SZARY

MANHATTAN

SZARY

CIEMNY SZARY

STALOWY

ANTRACYT

CZARNY

Folia 600 ml, 20 szt. w kartonie
TRANSPARENT

BIAŁY

SZARY

RAL 8017

RAL 7016

RAL 8007

CZARNY
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■■ OLIVÉ C-27
Jednoskładnikowy, nisko modułowy, o neutralnym systemie utwardzania uszczelniacz silikonowy, który reaguje z wilgocią
atmosferyczną, tworząc wyjątkowo odporną, elastyczną gumę. Nie zawiera żrących lub silnych dodatków zapachowych.
Zachowuje wszystkie właściwości elastyczności i przyczepności, nie ulegając procesowi starzenia się, pozostając odporny
na działanie czynników atmosferycznych.

ZASTOSOWANIE
Przeguby i połączenia w stolarce aluminiowej, drewnianej i PCV. Uszczelnianie połączeń między porowatymi
i nieporowatymi podłożami, takimi jak beton, mur, cegły, aluminium (lakierowane, anodowane, malowane), PCV, szkło,
piasek ceramiczny, większość tworzyw sztucznych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Baza
Konsystencja
Gęstość
Czas tworzenia naskórka
Temperatura stosowania
Czas utwardzania
Twardość Shore A
Utrata objętości
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 837)
Czas otwarty
Odporność na spływanie

Jednostka
g/cm³
min
°C
mm/24h
%
%
min
mm

Wartość
neutralny silikon oksymowy
pasta
ok. 0,97
5-15
+5 do +40
3
ok. 20
<30
450
5
0

Pojemność

Opakowanie

Szt. w kartonie

Kolor

600 ml

folia

20

transparentny, biały

■■ OLIVÉ C-40
Jednokomponentowy neutralny uszczelniacz, utwardzający się pod wpływem wilgoci z powietrza, który po wyschnięciu
tworzy odporną i elastyczną spoinę. Stale zachowuje swoją przyczepność i elastyczność, nie starzeje się. Nie zawiera
dodatków korozyjnych lub silnie zapachowych.

ZASTOSOWANIE
Uszczelnienie dylatacji między porowatymi i nieporowatymi podłożami, w tym beton, cegły, aluminium (anodowane,
lakierowane, malowane), PCV, szkło, ceramika i większość tworzyw sztucznych. Szklenie konwencjonalne i obwodowe
uszczelnianie okien i drzwi. Obwodowe łączenie spoin w aluminium, drewnie i stolarce PCV.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Konsystencja
Gęstość
Czas tworzenia naskórka
Temperatura stosowania
Odporność termiczna po utwardzeniu
Zapach
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Twardość Shore A
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37)
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37)

Pojemność
600 ml

Opakowanie
folia

Jednostka
g/cm³
min
°C
°C

MPa
%

Szt. w kartonie
20

Wartość
pasta
1,03
15-20
+5 do +40
-40 do +120
bezwonny
22
1,35
500

Kolor
transparentny, czarny

63 | OLIVÉ
■■ OLIVÉ OLIBOND TURBO TACK
Jednoskładnikowy, trwale elastyczny, szybko schnący, super silny i gęsty klej oraz uszczelniacz. Produkt na bazie
MS Polimerów. Do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz. Stworzony do klejenia paneli elewacyjnych. Całkowicie odporny
na warunki atmosferyczne, utwardza się bezwonnie i jest neutralny chemicznie. Bezpieczny, nie zawiera izocyjanianów,
silikonów i rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE
Niewidoczne klejenie płyt fasadowych, w tym cementowo-wiórowych, cementowo-włóknowych i HPL.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Konsystencja
Gęstość
Czas tworzenia naskórka
Temperatura stosowania
Czas utwardzania
Wydajność
Odporność na spływanie
Baza
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Twardość Shore A
Moduł 100 %
Wydłużenie przy zerwaniu
Odporność termiczna

Pojemność
290 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
g/cm³
min
°C
mm/24h
ml/m
mm

Wartość
pasta
ok. 1,56
15-20
+5 do +40
2-3
ok. 50
0
MS Polimer

MPa
%
°C

Szt. w kartonie
12

56
1,6
200
-40 do +90

Kolor
biały

■■ OLIVÉ OLIBOND CRYSTAL
Jednoskładnikowy, trwale elastyczny, szybko schnący, super silny i gęsty klej. Bardzo bezpieczny, nie zawiera izocyjanianów,
silikonu i rozpuszczalników. Produkt na bazie MS Polimerów. Całkowicie odporny na warunki atmosferyczne, utwardza się,
jest bezwonny i neutralny chemicznie.

ZASTOSOWANIE
Zalecany do uszczelniania: obudowy przemysłowe budynków, chłodni i klimatyzacji, branży morskiej, kuchni i łazienki,
spoin pomiędzy metalem.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Konsystencja
Temperatura stosowania
Gęstość
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Odporność na spływanie
Wydajność
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Odporność termiczna
Twardość Shore A
Moduł 100%
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 837)
Pojemność
290 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
°C
g/cm³
min
mm/24h
mm
ml/m
°C
MPa
%
Szt. w kartonie
12

Wartość
pasta
+5 do +40
1,03
4-7
2-3
0
ok. 50
-30 do +80
25
ok. 1,3
200
Kolor
transparentny
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■■ OLIVÉ OLISEAL CRYSTAL
Jednoskładnikowy, nisko modułowy, trwale elastyczny, szybkoschnący klej - uszczelniacz oparty na technologii
hybrydowej. W trakcie upływu czasu zachowuje wszystkie parametry przyczepności oraz elastyczności. Jest w pełni
odporny na czynniki atmosferyczne, neutralny i bezwonny zarówno w trakcie aplikacji, w trakcie wysychania, jak
również po zakończonym procesie utwardzania. Ze względu na to, że nie posiada w swoim składzie rozpuszczalników
oraz izocjanianów jest przyjazny dla zdrowia i środowiska naturalnego.

ZASTOSOWANIE

Do stosowania w budownictwie i przemyśle zarówno do klejenia i uszczelniania powierzchni suchych, jak również
wilgotnych. Produkt wykazuje dobrą przyczepność bez zastosowania podkładu na powierzchniach najczęściej
stosowanych w budownictwie typu: beton, szkło, aluminium, PCV, drewno, dachówka, cynk itp.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Baza
Konsystencja
Gęstość
Czas tworzenia naskórka
Temperatura stosowania
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Moduł 100% (DIN 53504)
Twardość Shore A
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504)
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504)

Pojemność
290 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
g/cm³
min
°C
MPa
MPa
%

Szt. w kartonie
24

Wartość
polimery hybrydowe
pasta
ok. 1,02
12-20
od +5 do +40
ok. 0,60
ok. 35
ok. 2,00
350

Kolor
transparentny

■■ OLIVÉ PIROFOC
Niskomodułowy, jednoskładnikowy, elastyczny silikon o neutralnym systemie utwardzania. Specjalnie zaprojektowany
do połączeń, gdzie wymagana jest szczególna ochrona ogniowa. Doskonale przyczepny do większości materiałów
budowlanych o porowatej i nieporowatej strukturze. Doskonale nadaje się również do uszczelniania przepustów,
przewodów rurowych i kablowych w instalacjach przeciwpożarowych.

ZASTOSOWANIE
Neutralny silikon pogodowy, który tworzy elastyczne, ognioodporne spoiny. Doskonałe właściwości mechaniczne do wielu
zastosowań jak wentylacja, kanały elektryczne, kominy i wiele innych. Produkt certyfikowany. Odporny na ogień przez
4 godziny.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Konsystencja
Gęstość
Czas tworzenia naskórka
Temperatura stosowania
Czas utwardzania
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Odporność termiczna
Twardość Shore A
Ruch w spoinie
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 837)
Pojemność
300 ml
600 ml

Opakowanie
kartusz
folia

Jednostka
g/cm³
min
°C
mm/24h
°C
%
%
Szt. w kartonie
12
20

Wartość
pasta
1,25
ok. 20
+5 do +40
2-3
-40 do +150
25
±25
>650
Kolor
szary
biały
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■■ AKRYL OGNIOCHRONNY OLIVÉ ACRIFOC
Jednoskładnikowy, elastyczny, ogniochronny uszczelniacz akrylowy. Jego odporność na działanie ognia została oceniona
na poziomie 4 godzin. Przeznaczony do uszczelnień wewnątrz budynków, które poddawane są umiarkowanemu
ruchowi. Rekomendowany do słabo ekspansywnych spoin konstrukcyjnych (maksymalny ruch na poziomie 12,5%)
oraz uszczelniania połączeń w konstrukcjach przeciwpożarowych.

ZASTOSOWANIE
Do uszczelniania połączeń, gdzie wymagana jest odporność na działanie ognia. Dylatacje o niskim współczynniku ruchu
pomiędzy prefabrykowanymi płytami, ściankami działowymi, ramami okiennymi. Uszczelnienia wokół rur, kabli, kanałów.
Uszkodzenia powierzchni betonowych oraz tynków. Instalacje przeciwpożarowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Konsystencja
Gęstość
Czas tworzenia naskórka
Temperatura stosowania
Podstawowy surowiec
Szybkość utwardzania
Właściwości utwardzonego uszczelniacza (Po tygodniu
w 23ºC i 50% wilg. wzgl. powietrza):
Odporność termiczna
Twardość Shore A
Ruch w spoinie
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 837)

Pojemność
300 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
g/cm³
min
°C
mm/24h
°C
%
%

Szt. w kartonie
12

Wartość
pasta
1,65
20
+5 do +35
dyspersja akrylowa
2-3
-20 do +80
ok. 25
±12,5
200

Kolor
biały, szary

■■ OLIVÉ MULTIUSO
Jednoskładnikowy, trwale elastyczny silikon o kwaśnym systemie utwardzania. Produkt wysycha w temperaturze
pokojowej pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Specjalnie przeznaczony do uszczelnień sanitarnych. Może być
używany na różnych nieporowatych podłożach takich jak szkło, płytki ceramiczne, włókno szklane i aluminium anodowane.

ZASTOSOWANIE
Uszczelniacz ogólnego zastosowania do szkła, ram oraz aluminium. Produkt można z powodzeniem stosować
do uszczelnień sanitarnych na obszarach o dużej wilgotności, takich jak uszczelnienie wokół wanny, prysznica, umywalki
oraz w kuchniach. W przypadku innych podłoży zalecamy wykonanie testu przyczepności.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Konsystencja
Gęstość
Czas tworzenia naskórka
Temperatura stosowania
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Odporność termiczna
Twardość Shore A
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37)
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37)

Pojemność
600 ml

Opakowanie
folia

Jednostka
g/cm³
min
°C
°C
MPa
%

Szt. w kartonie
20

Wartość
pasta
0,96
20-30
+5 do +40
-40 do +150
ok. 15
ok. 1,4
500

Kolor
transparentny
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■■ OLIVÉ OLISEAL CONSTRUCTION MP-35
Jednoskładnikowy, trwale elastyczny, szybkoschnący klej - uszczelniacz oparty na technologii hybrydowej. W trakcie
upływu czasu zachowuje wszystkie parametry przyczepności oraz elastyczności. Jest w pełni odporny na czynniki
atmosferyczne, neutralny i bezwonny zarówno w trakcie aplikacji, w trakcie wysychania, jak również po zakończonym
procesie utwardzania. Ze względu na to, że nie posiada w swoim składzie rozpuszczalników, silikonów oraz izocyjanianów
jest przyjazny dla zdrowia i środowiska naturalnego.

ZASTOSOWANIE
Do stosowania w budownictwie i przemyśle zarówno do klejenia i uszczelniania powierzchni suchych, jak również
wilgotnych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Baza
Konsystencja
Gęstość
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Odporność na spływanie (ISO 7390)
Wydajność
Temperatura stosowania
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Moduł 100% (ISO 8339)
Twardość Shore A
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 8339)
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339)

Pojemność
290 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
g/cm³
min
mm/24h
mm
ml/m.b.
ºC
MPa
MPa
%

Szt. w kartonie
12

Wartość
polimery hybrydowe
pasta
1,36
20-45
2-3
0
ok. 50
+5 do +40
ok. 1,60
ok. 35
ok. 1,50
>550

Kolor
biały, szary, czarny

■■ MASA DYLATACYJNA OLIVÉ MS60 SL
Neutralny uszczelniacz oparty na zmodyfikowanych polimerach z silanem. Nie zawiera rozpuszczalników i izocyjanianów,
jest bezwonny. Produkt o dużej twardości. Jednoskładnikowy uszczelniacz o niskim module sprężystości, który utwardza
się pod wpływem wilgoci atmosferycznej. Bardzo elastyczny, doskonała przyczepność do różnych podłoży, brak problemów
starzenia się, odporny na czynniki atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE
Produkt zalecany jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz (posiada pełną odporność na promieniowanie UV)
oraz do wypełniania dylatacji w podłożach wilgotnych. Dzięki specjalnie dobranej formule produkt zalewając dylatację
tworzy idealnie gładką powierzchnię – unika się w ten sposób straty materiału wynikającej ze zbierania tzw. naddatku
masy dylatacyjnej w przypadku mas dylatacyjnych o większej gęstości.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Konsystencja
Gęstość
Czas tworzenia naskórka
Temperatura stosowania
Właściwości utwardzonego uszczelniacza:
Moduł 100% (ISO 37)
Twardość Shore A
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37)
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37)

Pojemność
600 ml

Opakowanie
folia

Jednostka
g/cm³
min
°C
MPa
MPa
%

Szt. w kartonie
20

Wartość
pasta samopoziomująca
1,45
12-20
+5 do +40
1,00
55
1,30
140

Kolor
szary
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■■ AKRYL SZPACHLOWY OLIVÉ MR-60
Teksturowana, na bazie wodorozcieńczalnych akrylowych spoiw, szpachlówka do napraw spoin, do łączenia oraz napraw
ścian i pęknięć w betonie i murach, elewacji. Przylega do różnych materiałów budowlanych, np. betonu, muru, kamienia
i zbrojenia. Produkt ten można również nanosić na lekko wilgotne podłoża i można go malować po wyschnięciu.

ZASTOSOWANIE
Łączenie i klejenie bloczków betonowych, kamienia. Reparacja murów, cegieł, cementu, zaprawy i betonu. Naprawa
pęknięć i wyszczerbionych bądź uszkodzonych krawędzi betonowych. Naprawa wad w powierzchniach betonowych,
takich jak, balkony, fundamenty itp. Wyrównywanie i modelowanie powierzchni betonowych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Konsystencja
Gęstość
Czas schnięcia (powierzchnia)
Całkowite utwardzenie
Zawartość ciał stałych
Całkowita zawartość VOC
Twardość Shore A (ISO 868)
Temperatura aplikacji
Odporność na temperaturę po związaniu
Uziarnienie

Pojemność
300 ml

Opakowanie
kartusz

Jednostka
g/cm3
min
h
%
%
°C
°C
mm

Szt. w kartonie
12

Wartość
niespływająca pasta
ok. 1,85
10-15
min. 24-48
>85
<1
ok. 70
+5 do +40
-40 do +150
0,35-0,70

Kolor
szary

■■ OLIVÉ KLEJ DO EPDM
Elastyczny klej o dużej wytrzymałości i lepkości do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, oparty o nową technologię
hybrydową, specjalnie zaprojektowaną do łączenia membran EPDM. Całkowicie odporny na warunki atmosferyczne,
neutralne i bezzapachowe utwardzanie, nie zawiera rozpuszczalników, silikonów ani izocyjanianów. Jest nietoksyczny
i obojętny dla środowiska. Można go bezpiecznie stosować w stawach z rybami lub roślinami.

ZASTOSOWANIE
Wiele różnych zastosowań elastycznego klejenia i uszczelniania, nawet na wilgotnych powierzchniach. Membrany dachowe.
Naprawa i konserwacja akwariów, stawów i mebli ogrodowych. Uszczelnienie wokół pomp lub świateł podwodnych.
Montaż paneli, profili, części metalowych itp. Wiele zastosowań klejenia i uszczelniania przy kontakcie z wodą.

DANE TECHNICZNE
Właściwości
Baza
Gęstość
Czas tworzenia naskórka
Czas utwardzania
Odporność na spływanie
Temperatura stosowania
Twardość Shore A
Moduł - wydłużenie przy 100% - (ISO 37)
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37)

Pojemność
600 ml

Opakowanie
folia

Jednostka
g/cm3
min
h
mm
°C
MPa
%

Szt. w kartonie
20

Wartość
polimer hybrydowy
1,40
10-20
2-3/24
0
+5 do +40
54
1,40
>400

Kolor
czarny

Taśmy

Taśmy stosowane do ciepłego montażu.

Można podzielić je na dwie kategorie - taśmy
uszczelniające zewnętrzne oraz wewnętrzne
taśmy uszczelniające.
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■■ TAŚMY SAMOROZPRĘŻNE
Taśmy z piany rozprężnej na bazie materiałów otwartych na dyfuzję. Zapewniają wodoszczelność i doskonałą stabilność
UV, minimalizując również ryzyko suchego butwienia i zainfekowania grzybami na powierzchniach stykających się
ze środkiem uszczelniającym.

ZASTOSOWANIE
- Uszczelnianie spoin pomiędzy konstrukcjami wsporczymi a ramami okiennymi i ościeżnicami,
- Uszczelnianie spoin pomiędzy elementami betonowymi,
- Uszczelnianie parapetów okiennych i progów drzwiowych,
- Uszczelnianie podwójnie szklonych skrzydeł okiennych,
- Uszczelnianie okien dachowych,
- Uszczelnianie strukturalnych elementów dachowych,
- Uszczelnianie izolacji dźwiękochłonnych i antywibracyjnych, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- Izolacja akustyczna i antywibracyjna w ruchomych urządzeniach.

■■ TAŚMA DO CIEPŁEGO MONTAŻU WEWNĘTRZNA GOLD ALU
Paroszczelna taśma do izolacji połączeń między budynkiem a oknem lub drzwiami wewnątrz budynku. Ze względu
na swoje właściwości taśma nadaje się do instalacji w miejscach, w których wymagane jest stosowanie produktów
o niskim współczynniku paroprzepuszczalności. Taśma zapobiega przenikaniu pary wodnej do piany poliuretanowej.
Taśma powleczona jest włókniną, która zapewnia optymalne przyleganie do kleju, tynku i innych substancji wiążących.
Zastosowanie taśmy podczas montażu okien zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Wartość Sd 550.
Dodatkowo wewnętrzna strona taśmy została pokryta warstwą aluminiową.

ZASTOSOWANIE
Do uszczelnienia paroizolacyjnego złączy w stolarce otworowej od wewnątrz budynku.
Szerokość
70 mm
100 mm
150 mm

Długość
25 m
25 m
25 m

Kolor
Czerwony
Czerwony
Czerwony
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■■ TAŚMA DO CIEPŁEGO MONTAŻU ZEWNĘTRZNA GOLD UV+
Paroprzepuszczalna taśma do izolacji spoiny między ramą okna a ścianą, od strony zewnętrznej budynku. Ze względu
na swoje właściwości taśma zapobiega przenikaniu wody opadowej do spoiny, chroni pianę montażową przed działaniem
promieni słonecznych (UV) nawet do 9 miesięcy oraz przed działaniem wiatru. Taśma powleczona jest z obu stron włókniną,
która zapewnia optymalne przyleganie do kleju, tynku i innych substancji wiążących. Zastosowanie taśmy podczas montażu
okien zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

ZASTOSOWANIE
Do uszczelnienia paroizolacyjnego złączy w stolarce otworowej od wewnątrz budynku.

Szerokość
70 mm
100 mm
150 mm

Długość
25 m
25 m
25 m

Kolor
Czarny
Czarny
Czarny

■■ WSTĘGA BUTYLOWA KLEJĄCA BUTYL RIBBON
Pasek butylowy jest syntetycznym uszczelniaczem z masy butylowej. Dostępny w postaci wytłoczonych taśm, pasków,
sznurów w kolorze szarym lub czarnym.

ZASTOSOWANIE
- Do uszczelniania powierzchni prostopadłych i styków technologicznych w systemach mineralnych hydroizolacji
podposadzkowych,
- Jako uszczelniacz przeciw przenikaniu wody, kurzu, wilgoci w połączeniach ściskanych,
- Uszczelnienie połączeń płyt warstwowych,
- Uszczelnianie pokryć dachowych np. uszczelnienie blachodachówki,
- Uszczelnianie połączeń folii dachowych, membran,
- Produkcja akcesoriów dachowych, taśm kalenicowych, taśm kominowych,
- Uszczelnianie elewacji, zadaszeń, ogrodów zimowych, produkcja okien, witraży,
- Uszczelnianie nadwozi samochodowych, karoserii, przyczep kempingowych, kamperów,
- Uszczelnianie zbiorników, silosów,
- Uszczelnianie kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, spalinowych,
- Inne wymagające stosowania nietwardniejących mas uszczelniających przeciw przenikaniu powietrza, wody i wilgoci.
Szerokość
15 mm
18 mm
25 mm
25 mm
30 mm
120 mm
120 mm

Długość
15 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

Grubość
0,7 mm
0,7 mm
0,8 mm
0,5 mm
1 mm
0,8 mm
1,5 mm

■■ TAŚMA BUTYLOWA DO HYDROIZOLACJI
Taśma HYDROTECH+ składa się z elastyczno - plastycznej warstwy butylu laminowanego włókniną polipropylenową
oraz posiada dodatkowo wstęgę butylową lub taśmę klejącą o szerokości 19 mm, umiejscowioną przy zewnętrznej
krawędzi włókniny.

ZASTOSOWANIE
- Uszczelnienie połączeń okno - mur,
- Uszczelnienie połączeń konstrukcji szklanych, metalowych, drewnianych, murowanych, wszędzie tam, gdzie wymagana
jest wysoka paroszczelność połączeń.
Szerokość
100 mm

Długość
10 m
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■■ TAŚMA ALUBUTYLOWA
Taśma uszczelniająca na bazie kauczuku butylowego, jednostronnie pokryta tworzywem sztucznym z powłoką aluminiową.
Taśma pozwala na natychmiastowe uszczelnienie i zapewnia doskonałą przyczepność do większości materiałów
budowlanych. Jest odporna na wodę, wilgoć oraz wpływy atmosferyczne.

ZASTOSOWANIE
- Uszczelnianie kanałów wentylacyjnych,
- Uszczelnianie dachów,
- Spoinowanie w systemach szklano-aluminiowych,
- Uszczelnienia naprawcze,
- Do uszczelnień na styku aluminium-beton,
- Obróbki dekarskie kominów, masztów antenowych, włazów dachowych w pracach dekarskich oraz w tradycyjnym
budownictwie drewnianym i konstrukcjach szkieletowych.
WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ W WERSJI STANDARD, GDZIE GRUBOŚĆ KLEJU WYNOSI 0,6 MM

■■ TAŚMA DO CIEPŁEGO MONTAŻU WEWNĘTRZNA
Paroszczelna taśma do izolacji połączeń między budynkiem a oknem lub drzwiami wewnątrz budynku. Ze względu
na swoje właściwości taśma nadaje się do instalacji w miejscach, w których wymagane jest stosowanie produktów
o niskim współczynniku paroprzepuszczalności. Taśma zapobiega przenikaniu pary wodnej do piany poliuretanowej. Taśma
powleczona jest z obu stron włókniną, która zapewnia optymalne przyleganie do kleju, tynku i innych substancji wiążących.
Zastosowanie taśmy podczas montażu okien zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

ZASTOSOWANIE
Do uszczelnienia paroizolacyjnego złączy w stolarce otworowej od wewnątrz budynku.

Szerokość
70 mm
100 mm
150 mm

Długość
25 m
25 m
25 m

Kolor
Czerwony
Czerwony
Czerwony

■■ TAŚMA DO CIEPŁEGO MONTAŻU ZEWNĘTRZNA
Paroprzepuszczalna taśma do izolacji spoiny między ramą okna a ścianą, od strony zewnętrznej budynku. Ze względu
na swoje właściwości taśma zapobiega przenikaniu wody opadowej do spoiny, chroni pianę montażową przed działaniem
promieni słonecznych (UV) do 3 miesięcy oraz przed działaniem wiatru. Taśma powleczona jest z obu stron włókniną, która
zapewnia optymalne przyleganie do kleju, tynku i innych substancji wiążących. Zastosowanie taśmy podczas montażu okien
zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

ZASTOSOWANIE
Do uszczelniania paroprzepuszczalnego złączy w stolarce otworowej od zewnątrz budynku.

Szerokość
70 mm
100 mm
150 mm

Długość
25 m
25 m
25 m

Kolor
Biały
Biały
Biały
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■■ TAŚMA DO CIEPŁEGO MONTAŻU WEWNĘTRZNA Z SIATKĄ
Paroszczelna taśma do izolacji połączeń między budynkiem a oknem lub drzwiami wewnątrz budynku. Ze względu
na swoje właściwości taśma nadaje się do instalacji w miejscach, w których wymagane jest stosowanie produktów
o niskim współczynniku paroprzepuszczalności. Taśma zapobiega przenikaniu pary wodnej do piany poliuretanowej.
Taśma powleczona jest z obu stron włókniną, która zapewnia optymalne przyleganie do kleju, tynku i innych substancji
wiążących. Siatka umożliwia wtopienie jej w warstwę świeżej zaprawy tynku lub nałożenie tynków lub zapraw
w późniejszym okresie. Siatka sprawia, że taśma jest mocniej i pewniej związana z podłożem, można ją malować.
Zastosowanie taśmy podczas montażu okien zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

ZASTOSOWANIE
Do uszczelniania paroprzepuszczalnego złączy w stolarce otworowej od zewnątrz budynku.
Szerokość
70 mm
100 mm
150 mm

Długość
25 m
25 m
25 m

Kolor
Czerwony
Czerwony
Czerwony

■■ TAŚMA DO CIEPŁEGO MONTAŻU ZEWNĘTRZNA Z SIATKĄ
Paroprzepuszczalna taśma do izolacji spoiny między ramą okna a ścianą, od strony zewnętrznej budynku. Ze względu
na swoje właściwości taśma zapobiega przenikaniu wody opadowej do spoiny, chroni pianę montażową przed działaniem
promieni słonecznych (UV) do 3 miesięcy oraz przed działaniem wiatru. Taśma powleczona jest z obu stron włókniną, która
zapewnia optymalne przyleganie do kleju, tynku i innych substancji wiążących. Siatka umożliwia wtopienie jej w warstwę
świeżej zaprawy, tynku lub nałożenie tynków lub zapraw w późniejszym okresie. Siatka sprawia, że taśma jest mocniej
i pewniej związana z podłożem, można ją malować. Zastosowanie taśmy podczas montażu okien zapobiega powstawaniu
mostków termicznych.

ZASTOSOWANIE
Do uszczelniania paroprzepuszczalnego złączy w stolarce otworowej od zewnątrz budynku.
Szerokość
70 mm
100 mm
150 mm

Długość
25 m
25 m
25 m

Kolor
Biały
Biały
Biały

■■ TAŚMA DO CIEPŁEGO MONTAŻU WEWNĘTRZNA
NA PEŁNYM KLEJU

Paroszczelna taśma do izolacji połączeń między budynkiem, a oknem lub drzwiami wewnątrz budynku. Ze względu
na swoje właściwości taśma nadaje się do instalacji w miejscach, w których wymagane jest stosowanie produktów
o niskim współczynniku paroprzepuszczalności. Taśma zapobiega przenikaniu pary wodnej do piany poliuretanowej. Taśma
powleczona jest z obu stron włókniną, która zapewnia optymalne przyleganie do kleju, tynku i innych substancji wiążących.
Taśma od strony wewnętrznej posiada na całej szerokości klej umożliwiający przyklejenie jej do miękkich materiałów
izolacyjnych typu wełna mineralna oraz tam, gdzie wymagane jest przyklejenie jej na całej szerokości.

ZASTOSOWANIE
Zastosowanie taśmy podczas montażu okien zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

Szerokość
70 mm
100 mm
150 mm

Długość
25 m
25 m
25 m

Kolor
Czerwony
Czerwony
Czerwony
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■■ TAŚMA DO CIEPŁEGO MONTAŻU ZEWNĘTRZNA
NA PEŁNYM KLEJU

Paroprzepuszczalna taśma do izolacji spoiny między ramą okna a ścianą, od strony zewnętrznej budynku. Ze względu na swoje
właściwości taśma zapobiega przenikaniu wody opadowej do spoiny, chroni pianę montażową przed działaniem promieni
słonecznych (UV) do 3 miesięcy oraz przed działaniem wiatru. Taśma powleczona jest z obu stron włókniną, która zapewnia
optymalne przyleganie do kleju, tynku i innych substancji wiążących. Taśma od strony wewnętrznej posiada na całej szerokości
klej umożliwiający przyklejenie jej do miękkich materiałów izolacyjnych typu wełna mineralna oraz tam, gdzie wymagane jest
przyklejenie jej na całej szerokości. Zastosowanie taśmy podczas montażu okien zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

ZASTOSOWANIE
Do uszczelnienia paroprzepuszczalnego złączy w stolarce otworowej od zewnątrz budynku.
Szerokość
70 mm
100 mm
150 mm

Długość
25 m
25 m
25 m

Kolor
Biały
Biały
Biały

■■ TAŚMA DO CIEPŁEGO MONTAŻU WEWNĘTRZNA SILVER
Paroszczelna taśma do izolacji połączeń między budynkiem a oknem lub drzwiami wewnątrz budynku. Ze względu
na swoje właściwości taśma nadaje się do instalacji w miejscach, w których wymagane jest stosowanie produktów
o niskim współczynniku paroprzepuszczalności. Taśma zapobiega przenikaniu pary wodnej do piany poliuretanowej. Taśma
powleczona jest z obu stron włókniną, która zapewnia optymalne przyleganie do kleju, tynku i innych substancji wiążących.
Zastosowanie taśmy podczas montażu okien zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

ZASTOSOWANIE
Do uszczelnienia paroizolacyjnego złączy w stolarce otworowej od wewnątrz budynku
Szerokość
70 mm
100 mm
150 mm

Długość
25 m
25 m
25 m

Kolor
Czerwony
Czerwony
Czerwony

■■ TAŚMA DO CIEPŁEGO MONTAŻU ZEWNĘTRZNA
Paroprzepuszczalna taśma do izolacji spoiny między ramą okna a ścianą, od strony zewnętrznej budynku. Ze względu
na swoje właściwości taśma zapobiega przenikaniu wody opadowej do spoiny, chroni pianę montażową przed działaniem
promieni słonecznych (UV) do 3 miesięcy oraz przed działaniem wiatru. Taśma powleczona jest z obu stron włókniną, która
zapewnia optymalne przyleganie do kleju, tynku i innych substancji wiążących. Taśma posiada tylko jeden pasek kleju.
Zastosowanie taśmy podczas montażu okien zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

ZASTOSOWANIE
Do uszczelnienia paroizolacyjnego złączy w stolarce otworowej od wewnątrz budynku.

Szerokość
70 mm
100 mm
150 mm

Długość
25 m
25 m
25 m

Kolor
Biały
Biały
Biały

WARUNKI
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PIANY I KLEJE W PIANIE
Termin ważności wynosi między 12 a 24 miesiące od daty produkcji. Produkty należy przechowywać w suchym, chłodnym
miejscu, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C (niewłaściwe przechowywanie
zdecydowanie skraca okres ważności produktu i może zmienić jego właściwości). Nie wolno przechowywać pojemników z pianą
w miejscu nasłonecznionym i temperaturze powyżej +50°C. Grozi to rozerwaniem puszki. Puszki należy transportować i przechowywać
w pozycji pionowej, zabezpieczonej przed przewróceniem, zgnieceniem lub przebiciem puszki. Przechowywanie produktu w pozycji
innej niż zalecana może doprowadzić do blokady zaworu. Puszki nie wolno zgniatać ani przebijać nawet po całkowitym jej opróżnieniu.
Pakowane po 12 sztuk.
USZCZELNIACZE, AKRYLE, SILIKONY
Termin ważności wynosi między 12 a 18 miesiące od daty produkcji. Produkty należy przechowywać w suchym, chłodnym
miejscu, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C (niewłaściwe przechowywanie
zdecydowanie skraca okres ważności produktu i może zmienić jego właściwości). Chronić przed przemrożeniem oraz przegrzaniem.
Nawet krótkotrwałe zmrożenie może zdegradować właściwości wiążące.
Pakowane w zależności od pojemności po 12 lub 20 sztuk.
KLEJE NA BAZIE ŻYWIC
Termin ważności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji Produkty należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu,
w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C (niewłaściwe przechowywanie
zdecydowanie skraca okres ważności produktu i może zmienić jego właściwości). Chronić przed przemrożeniem oraz przegrzaniem.
Nawet krótkotrwałe zmrożenie może zdegradować właściwości klejące
Pakowane po 12 sztuk.
UWAGA
Osoby mające styczność z produktami powinny zapoznać się z kartami charakterystyki. W szczególności dotyczy to produktów, które
są sklasyfikowane jako niebezpieczne.

