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Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

ZUŻYCIE: 3-5 kg/m2 (szary), ok. 5,5 kg/m2 (kolorowy)

ZUŻYCIE: 3-5 kg/m2 (szary), ok. 5,5 kg/m2 (kolorowy)

ZUŻYCIE: 3-5 kg/m2 (szary), ok. 5,5 kg/m2 (kolorowy)

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek betonowych

Mineralna, sucha posypka na bazie kruszyw naturalnych do utwardzania powierz chni 
nowowykonywanych posadzek i warstw betonowych. Sucha posypka utwardzająca przezna
czona jest do poprawy właściwości mechanicznych, głównie zwiększenia odporności na 
ścieranie powierzchni posadzek przemysłowych oraz innych warstw betonowych.

• odporność na ścieranie – klasa AR 2
• aplikacja tylko na świeży beton
• dla małych i średnich obciążeń
• uszczelnienie powierzchni betonu
• zwiększenie odporności na penetrację olejów, tłuszczów, detergentów
• znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni
• ograniczenie poślizgu powierzchni

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek betonowych

Mineralna, sucha posypka na bazie kruszyw naturalnych i syntetycznych do utwardzania 
powierzchni nowowykonywanych posadzek i warstw betonowych. Sucha posypka utwardza
jąca przeznaczona jest do poprawy właściwości mechanicznych, głównie zwiększenia odpor
ności na ścieranie powierzchni posadzek przemysłowych oraz innych warstw betonowych.

• odporność na ścieranie – klasa AR 1
• aplikacja tylko na świeży beton
• dla dużych obciążeń
• uszczelnienie powierzchni betonu
• zwiększenie odporności na penetrację olejów, tłuszczów, detergentów
• znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni
• ograniczenie poślizgu powierzchni

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek betonowych

Mineralna, sucha posypka na bazie kruszyw naturalnych i syntetycznych do utwardzania 
powierzchni nowowykonywanych posadzek i warstw betonowych. Sucha posypka utwardza
jąca przeznaczona jest do poprawy właściwości mechanicznych, głównie zwiększenia odpor
ności na ścieranie powierzchni posadzek przemysłowych oraz innych warstw betonowych.

• odporność na ścieranie  klasa AR 0,5 
• aplikacja tylko na świeży beton
• dla bardzo dużych obciążeń
• uszczelnienie powierzchni betonu
• zwiększenie odporności na penetrację olejów, tłuszczów, detergentów
• znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni
• ograniczenie poślizgu powierzchni

FORTOP F1

FORTOP F2

FORTOP F3
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Worki 30 kg (z wkładką foliową), 
1260 kg (42x30 kg) / paleta

Worki 30 kg (z wkładką foliową), 
1260 kg (42x30 kg) / paleta

Worki 30 kg (z wkładką foliową), 
1260 kg (42x30 kg) / paleta

ZUŻYCIE: 3-5 kg/m2 (szary), ok. 5,5 kg/m2 (kolorowy)

ZUŻYCIE: 3-5 kg/m2 (szary), ok. 5,5 kg/m2 (kolorowy)

ZUŻYCIE: 4-6 kg/m2 (szary), ok. 5,5 kg/m2 (kolorowy)

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek

Sucha posypka na bazie twardych kruszyw mineralnych do utwardzania powierzchni 
nowowykonywanych posadzek i warstw betonowych, przeznaczona do obiektów o małych 
i średnich obciążeniach. Poprawia zasadniczo właściwości mechaniczne nawierzchni, 
głównie zwiększa odporność na ścieranie powierzchni.

• odporność na ścieranie  klasa A9 (wg EN 13813) 
• dla małych i średnich obciążeń 
• aplikacja tylko na świeży beton 
• mrozoodporność
• zwiększenie odporności na penetrację olejów, tłuszczów, detergentów
• znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni 
• ograniczenie poślizgu powierzchni 
• właściwości antystatyczne

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek zawierająca kruszywa 
syntetyczne

Sucha posypka na bazie twardych kruszyw mineralnych, syntetycznych do utwardzania 
powierzchni nowowykonywanych posadzek i warstw betonowych, przeznaczona do obiek
tów o dużych obciążeniach. Poprawia zasadniczo właściwości mechaniczne nawierzchni, 
głównie zwiększa odporność na ścieranie powierzchni.

• odporność na ścieranie  klasa A6 (wg EN 13813) 
• mrozoodporność
• dla dużych obciążeń
• uszczelnienie powierzchni betonu
• zwiększenie odporności na penetrację olejów, tłuszczów, detergentów
• znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni
• ograniczenie poślizgu powierzchni
• możliwość nakładania tylko na świeży beton

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek zawierająca kruszywa 
korundowe

Sucha posypka na bazie twardych kruszyw mineralnych, korundowych do utwardza
nia powierzchni nowowykonywanych posadzek i warstw betonowych. Rekomendowana 
szczególnie do powierzchni narażonych na działanie różnego rodzaju obciążeń, w tym 
ruch toczny, uderzenia, itp. Przeznaczona do obiektów o bardzo dużych obciążeniach. 
Poprawia zasadniczo właściwości mechaniczne nawierzchni, głównie zwiększa odporność 
na ścieranie powierzchni.

• odporność na ścieranie  klasa A6 (wg EN 13813)
• dla bardzo dużych obciążeń
• aplikacja tylko na świeży beton
• możliwość nakładania tylko na świeży beton
• odporność na ruch kół metalowych i uderzenia
• ograniczenie poślizgu powierzchni

TAL M KVARC

TAL M SYNT

TAL M KORUND 3
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Worki 30 kg (z wkładką foliową), 
1260 kg (42x30 kg) / paleta

Worki 30 kg (z wkładką foliową), 
1260 kg (42x30 kg) / paleta

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

ZUŻYCIE:  21 kg/m2 przy warstwie grubości ok. 10 mm 
 3-5 kg/m2 przy stosowaniu jako posypki

ZUŻYCIE: 4-6 kg/m2

ZUŻYCIE: 3-5 kg/m2, 5-6 kg/m2 (z barwnikiem)

Mieszanka do wykonywania warstw typu “mokre na mokre”, “mokre na suche” 
oraz do utwardzania powierzchni betonowych, zawierająca włókna polipropylenowe

Mieszanka na bazie cementu, twardych kruszyw kwarcowych i korundowych, zbrojona 
mikrowłóknami syntetycznymi. Przeznaczona do wykonywania mikrozbrojonych warstw 
 cementowych o kontrolowanych grubościach ok. 10 mm na podłożach betonowych narażo
nych na bardzo duże obciążenia różnego typu, w tym ruch toczny, uderzenia, itp. Może być 
stosowana również jako posypka utwardzająca w celu zwiększenia odporności na ścieranie 
i uszczelnienie powierzchni przemysłowych posadzek i warstw betonowych.

• odporność na ścieranie  klasa A6 (wg EN 13813) 
• aplikacja na świeży beton; nakładanie metodą “mokre na mokre”, “mokre na suche”
• warstwa odporna na uderzenia oraz ruch wózków na kołach metalowych
• mrozoodporność; właściwości antystatyczne   
• do bardzo dużych obciążeń

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek o zwiększonej ilości 
kruszyw korundowych

Sucha posypka na bazie twardych kruszyw mineralnych, korundowych do utwardzania po
wierzchni nowowykonywanych posadzek i warstw betonowych. Rekomendowana szczegól
nie do powierzchni narażonych na działanie różnego rodzaju obciążeń, w tym ruch  toczny, 
uderzenia, itp. Przeznaczona do obiektów o bardzo dużych obciążeniach. Poprawia zasad
niczo właściwości mechaniczne nawierzchni, głównie zwiększa odporność na ścieranie po
wierzchni.

• odporność na ścieranie  klasa A3 /A1,5 (wg EN 13813)
• dla ekstremalnych obciążeń
• aplikacja tylko na świeży beton
• zwiększenie odporności na penetrację olejów, tłuszczów, detergentów
• odporność na ruch kół metalowych i uderzenia
• znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni
• ograniczenie poślizgu powierzchni

Mineralna, sucha posypka do powierzchniowego utwardzania betonowych posadzek 
przemysłowych

Mieszanka twardych kruszyw, cementu oraz odpowiednio dobranych domieszek chemicz
nych. Dostępna w wielu kolorach  patrz karta kolorów firmy KORODUR. Poprawia zasad
niczo właściwości mechaniczne nawierzchni, głównie zwiększa odporność na ścieranie po
wierzchni.

• odporność na ścieranie – klasa A9 (wg EN 13 813)
• wzrost mrozoodporności
• dla średnich i dużych obciążeń
• uszczelnianie powierzchni betonu
• zwiększenie odporności na penetracje olejów, tłuszczów, detergentów
• znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni
• ograniczenie poślizgu powierzchni
• możliwość nakładania tylko na świeży beton

TAL M KORUND 10

TAL M STRONG

NEODUR HE 2
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Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

ZUŻYCIE: 3-5 kg/m2 (szary), 5-6 kg/m2 (z barwnikiem)

ZUŻYCIE: 17-35 kg/m2, ok. 2,1 kg/m2/mm

ZUŻYCIE: 9-13 kg/m2, ok. 2,1 kg/m2/mm

Mineralna, sucha posypka do powierzchniowego utwardzania betonowych posadzek 
przemysłowych

Mieszanka twardych kruszyw, cementu oraz odpowiednio dobranych domieszek chemicz
nych. Dostępna w wielu kolorach  patrz karta kolorów firmy KORODUR. Poprawia zasad
niczo właściwości mechaniczne nawierzchni, głównie zwiększa odporność na ścieranie po
wierzchni.

• odporność na ścieranie – klasa A6
• wzrost mrozoodporności
• dla dużych obciążeń
• uszczelnianie powierzchni betonu
• zwiększenie odporności na penetracje olejów, tłuszczów, detergentów
• znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni
• ograniczenie poślizgu powierzchni
• możliwość nakładania tylko na świeży beton

Twardy jastrych mineralny do wykonywania posadzek przemysłowych o dużych ob-
ciążeniach, zawierający włókna polipropylenowe

Warstwa typu “mokre na mokre”, “mokre na suche”. Dostępny w wielu kolorach  patrz 
karta kolorów firmy KORODUR. Do wykonywania jastrychu jedno  lub dwuwarstwowego 
o najwyższych obciążeniach wg normy DIN 18 560. Specjalna dodatek włókien polipropy
lenowych znacznie redukuje powstawanie siatki pęknięć. Do wykonywania posadzek prze
mysłowych o bardzo wysokich obciążeniach takich jak: hale fabryczne wszelkiego rodzaju, 
warsztaty, magazyny wysokiego składowania.

• odporność na ścieranie  klasa A6 (wg EN 13813) 
• mrozoodporny, odporny na działanie soli drogowej
• odporny na wodę, nadaje się do pomieszczeń wilgotnych
• odporny na działanie benzyny, olejów mineralnych, rozpuszczalników
• znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni oraz ograniczenie poślizgu powierzchni
• nie ładuje się elektrostatycznie; obojętny fizjologicznie

Twardy jastrych mineralny do wykonywania posadzek przemysłowych do największych 
obciążeń zawierający włókna polipropylenowe

Warstwa typu “mokre na mokre”, “mokre na suche”. Dostępny w wielu kolorach  patrz 
karta kolorów firmy KORODUR. Do wykonywania jastrychu jedno  lub dwuwarstwowego 
o najwyższych obciążeniach wg normy DIN 18 560. Specjalna dodatek włókien polipropy
lenowych znacznie redukuje powstawanie siatki pęknięć. Do wykonywania posadzek prze
mysłowych o bardzo wysokich obciążeniach takich jak: hale fabryczne wszelkiego rodzaju, 
warsztaty, magazyny wysokiego składowania

• odporność na ścieranie  klasa A1,5 (wg EN 13813) 
• mrozoodporny, odporny na działanie soli drogowej,
• odporny na wodę, nadaje się do pomieszczeń wilgotnych
• odporny na działanie benzyny, olejów mineralnych, rozpuszczalników
• znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni oraz ograniczenie poślizgu powierzchni
• nie ładuje się elektrostatycznie; obojętny fizjologicznie

NEODUR HE 3

NEODUR HE 65

NEODUR HE 65 SVS 1,5
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Klasa antypoślizgowości:  R9

Klasa antypoślizgowości: R11 – R12

Klasa antypoślizgowości: R11 – R12

Samorozlewny system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych

Stanowi specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemy
słowych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne. 
Szczególnie zalecany w obszarach suchych o wysokich wymogach sanitarnych.

Zastosowanie: obiekty techniczne, magazynowe i logistyczne, produkcji suchej, socjalne, 
wystawiennicze.

• szybkość  aplikacji
• powierzchnia gładka, zapewniająca łatwość utrzymania czystości
• wysoka odporność mechaniczna
• wysoka odporność chemiczna
• wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego

Antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i naturalnego 
kruszywa kwarcowego

Stanowi specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemy
słowych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne.

Zastosowanie: obiekty produkcji ciężkiej, produkcji mokrej, magazynowe i logistyczne, 
techniczne, rampy przeładunkowe, akumulatorownie, kuchnie przemysłowe.

• powierzchnia antypoślizgowa z opcją indywidualnego dostosowania  
 do stref użytkowych
• wysoka odporność mechaniczna
• wysoka odporność chemiczna
• wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska  mokrego

Antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i barwionego 
kruszywa kwarcowego - typ zasypywany

Stanowi specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemy
słowych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne.

Zastosowanie: obiekty produkcji ciężkiej, produkcji mokrej, magazynowe i logistyczne, 
techniczne, rampy przeładunkowe, akumulatorownie, kuchnie przemysłowe, obiekty 
wysta wiennicze. 

• Powierzchnia antypoślizgowa z opcją indywidualnego dostosowania  
 do stref użytkowych
• wysoka odporność mechaniczna
• wysoka odporność chemiczna
• wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego
• wysoka estetyka

FORPOX SL

FORPOX SR

FORPOX STA
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POSADZKI ŻYWICZNE

1. Wykonanie warstwy gruntującej – FORPOX  100 Z +  
      wypełniacz mineralny
2.  Wykonanie warstwy zasadniczej typu samorozlewnego – 
 FORPOX 200 w kolorze z dodatkiem wypełniacza  
     mineralnego

1.  Wykonanie warstwy gruntującowyrównawczej –  
 FORPOX 100 Z  z wypełniaczem kwarcowym + posypka z  
   naturalnego kruszywa kwarcowego    
2.  Wykonanie warstwy zasadniczej – FORPOX 100 ST lub  
 FORPOX 100 Z z wypełniaczem kwarcowym + posypka z  
 naturalnego kruszywa kwarcowego    
3. Wykonanie warstwy wykończeniowej – FORPOX 200  
 w kolorze

1.  Wykonanie warstwy gruntującowyrównawczej –  
 FORPOX 100 Z  z wypełniaczem kwarcowym + posypka z  
 naturalnego kruszywa kwarcowego   
2.  Wykonanie warstwy zasadniczej – FORPOX 100 ST lub  
 FORPOX 100 Z z wypełniaczem kwarcowym + posypka z  
 kolorowego kruszywa kwarcowego   
3.  Wykonanie warstwy wykończeniowej – FORPOX 100 ST  
 lub FORPOX 100 UV

1

1

1

1
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Klasa antypoślizgowości: R11 

Klasa antypoślizgowości: R10 

Klasa antypoślizgowości: R11 

Lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i bar-
wionego kruszywa kwarcowego

Stanowi specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w obiektach prze
mysłowych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploata
cyjne.

Zastosowanie: obiekty produkcji ciężkiej, produkcji mokrej, magazynowe i logistyczne, 
techniczne, rampy przeładunkowe, akumulatorownie, kuchnie przemysłowe, obiekty 
wysta wiennicze. 

• powierzchnia lekko antypoślizgowa 
• wysoka odporność mechaniczna
• wysoka odporność chemiczna
• wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego
• wysoka estetyka

Cienkopowłokowy system posadzkowy o strukturze gładkiej - typ malarski

Stanowi specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemy
słowych, technicznych i socjalnych narażonych na lekkie warunki eksploatacyjne. 

Zastosowanie: obiekty techniczne, magazynowe, produkcji lekkiej, obiekty socjalne, 
wysta wiennicze, garaże przydomowe.

• łatwość w aplikacji
• wysoka odporność mechaniczna
• wysoka odporność chemiczna
• łatwość utrzymania czystości 
• wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska  mokrego

Cienkopowłokowy strukturalny system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksy-
dowych

Stanowi ekonomiczne i uniwersalne i rozwiązanie przeznaczone do stosowania zarówno w 
zamkniętych obiektach przemysłowych jak i obiektach parkingowych i garażowych narażo
nych na lekkie warunki eksploatacyjne.

Zastosowanie: obiekty techniczne, magazynowe, produkcji lekkiej, obiekty socjalne, 
wysta wiennicze, garaże przydomowe.

• łatwość w aplikacji
• wysoka odporność mechaniczna
• wysoka odporność chemiczna
• łatwość utrzymania czystości 
• lekka antypoślizgowość
• wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska  mokrego

FORPOX STB

FORPOX TL

FORPOX TLX
Po
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POSADZKI ŻYWICZNE

1.  Wykonanie warstwy gruntującej – FORPOX  100 ST    
2.  Wykonanie I warstwy zasadniczej – FORPOX 200   
3.  Wykonanie II warstwy zasadniczej – FORPOX 200 

1.  Wykonanie warstwy gruntującej – FORPOX  100 ST    
2.  Wykonanie I warstwy zasadniczej – FORPOX 200   
3.  Wykonanie II warstwy zasadniczej – FORPOX 200 TX

1.  Wykonanie warstwy gruntującowyrównawczej –  
 FORPOX 100 Z  z wypełniaczem kwarcowym + posypka  
 z naturalnego kruszywa kwarcowego  
2.  Wykonanie warstwy zasadniczej – FORPOX 100 ST lub  
 FORPOX 100 Z z wypełniaczem kwarcowym + posypka  
 z kolorowego kruszywa kwarcowego   
3.  Wykonanie warstwy wykończeniowej – FORPOX 100 ST  
 lub FORPOX 100 UV

1

1

1

1

2

2

3

3

2
2

3
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Klasa antypoślizgowości: R11 – R12 

Klasa antypoślizgowości: R11

Klasa antypoślizgowości: R11

Sztywny, lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksy-
dowych i naturalnego kruszywa kwarcowego - typ zasypywany

Stanowi specjalistyczne rozwiązanie posadzkowe przeznaczone do stosowania w zam
kniętych obiektach parkingowych i garażowych, narażonych na intensywny ruch kołowy 
oraz pieszy.

Zastosowanie: podziemne i naziemne obiekty parkingowe i garażowe, miejsca postojowe, 
poziome ciągi komunikacyjne, rampy wjazdowe/zjazdowe, rampy rozładunkowe.

• powierzchnia antypoślizgowa z opcją indywidualnego dostosowania  
 do stref użytkowych 
• wysoka odporność mechaniczna na intensywny ruch kołowy
• wysoka odporność chemiczna 
• wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego
• wysoka odporność na związki soli

Wysoko elastyczny, lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic 
poliuretanowych i naturalnego kruszywa kwarcowego - typ zasypywany

Stanowi specjalistyczne rozwiązanie posadzkowe przeznaczone do stosowania w zam
kniętych i otwartych obiektach parkingowych i garażowych, narażonych na intensywny ruch 
kołowy oraz pieszy.

Zastosowanie: podziemne i naziemne obiekty parkingowe i garażowe, miejsca postojowe, 
poziome ciągi komunikacyjne, rampy wjazdowe/zjazdowe, rampy rozładunkowe.

• powierzchnia antypoślizgowa z opcją indywidualnego dostosowania  
 do  stref użytkowych 
• wysoka odporność mechaniczna na intensywny ruch kołowy
• wysoka odporność chemiczna
• wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego
• wysoka odporność na związki soli

Wysoko elastyczny, lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic 
poliuretanowych i naturalnego kruszywa kwarcowego z membraną hydroizolacyjną

Stanowi specjalistyczne rozwiązanie posadzkowe przeznaczone do stosowania w zam
kniętych i otwartych obiektach parkingowych i garażowych, narażonych na intensywny ruch 
kołowy oraz pieszy.

Zastosowanie: podziemne i naziemne obiekty parkingowe i garażowe, miejsca postojowe, 
poziome ciągi komunikacyjne, rampy wjazdowe/zjazdowe, rampy rozładunkowe.

• powierzchnia antypoślizgowa z opcją indywidualnego dostosowania  
 do  stref użytkowych 
• wysoka odporność mechaniczna na intensywny ruch kołowy
• wysoka odporność chemiczna
• wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego
• wysoka odporność na związki soli

FORPOX OS8

FORPUR SR OS11A

FORPUR SR OS11B

Po
sa

dz
ki

 ż
yw

ic
zn

e

POSADZKI ŻYWICZNE

1.  Wykonanie warstwy gruntującowyrównawczej –  
 FORPOX 100 Z  + posypka z naturalnego kruszywa  
 kwarcowego    
2.  Wykonanie warstwy zasadniczej – FORPOX 100 ST lub 
 FORPOX 100 Z z wypełniaczem kwarcowym + posypka 
 z naturalnego kruszywa kwarcowego   
3.  Wykonanie warstwy wykończeniowej – FORPOX 200  
 kolor RAL

1. Wykonanie warstwy gruntującowyrównawczej – 
 FORPOX 100 Z  + posypka z naturalnego kruszywa  
 kwarcowego    
2.  Wykonanie warstwy zasadniczej – FORPUR 100 Z   
 z wypełniaczem kwarcowym + posypka z naturalnego  
 kruszywa kwarcowego   
3.  Wykonanie warstwy wykończeniowej – FORPUR 200  
 kolor RAL

1.  Wykonanie warstwy gruntującowyrównawczej – 
 FORPOX 100 Z  + posypka z naturalnego kruszywa  
 kwarcowego    
2.  Wykonanie warstwy zasadniczej – FORPUR 100 Z  +  
 posypka z naturalnego kruszywa kwarcowego   
3.  Wykonanie warstwy wykończeniowej – FORPUR 200  
 kolor RAL

1

1

1

1
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Komplet 28 kg:
komponent A 20 kg + komponent B 8 kg

Komplet 29 kg:
komponent A 20 kg + komponent B 9 kg

Komplet 26 kg:
komponent A 20 kg + komponent B 6 kg

Dwukomponentowa, bezbarwna żywica epoksydowa o szerokim zakresie zastosowań

Posiada dobrą stabilność UV, umożliwiającą również stosowanie w zakresie wewnętrznych 
warstw wykończeniowych. 

Zastosowanie: stanowi podstawowy element wielu systemów posadzkowych w obszarach 
przemysłowych, parkingowych, a także komercyjnych.

• warstwy impregnacyjne
• warstwy gruntujące pod materiały EP i PU 
• warstwy naprawcze – spoiwo do tworzenia zapraw, jastrychów oraz  
 szpachlówek wyrównawczych   
• warstwy zasadnicze w systemach z posypką z naturalnego i barwionego  
 kruszywa kwarcowego 
• warstwy wykończeniowe w systemach z posypką z kruszywa barwionego

Dwukomponentowa, bezbarwna żywica epoksydowa o wysokiej stabilności UV

Dedykowana do stosowania w zakresie wewnętrznych warstw wykończeniowych. 

Zastosowanie: stanowi istotny element systemów posadzkowych ukierunkowanych na 
wysoką estetykę w obszarach obiektów komercyjnych, mieszkaniowych, socjalnych i 
technicznych.

• warstwy wykończeniowe w systemach z kruszywem barwionym  
• warstwy wykończeniowe w różnego typu systemach dekoracyjnych

FORPOX 100 ST

FORPOX 100 UV

FORPOX 100 Z

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

Po
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POSADZKI ŻYWICZNE

Dwukomponentowa, bezbarwna żywica epoksydowa do zastosowań technicznych

Stanowi podstawowy element wielu systemów posadzkowych w obszarach przemysłowych, 
parkingowych, a także komercyjnych. 

• warstwy impregnacyjne
• warstwy gruntujące pod materiały EP i PU 
• warstwy naprawcze – spoiwo do tworzenia zapraw, jastrychów i szpachlówek 
 wyrównawczych   
• warstwy podkładowe w systemach z posypką z naturalnego i barwionego  
 kruszywa kwarcowego 
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Komplet 25 kg:
komponent A 20 kg + komponent B 5 kg

Komplet 25 kg:
komponent A 20 kg + komponent B 5 kg

Dwukomponentowa, pigmentowana żywica epoksydowa do warstw samorozlewnych i 
powłokowych

Dedykowana do stosowania w zakresie wewnętrznych warstw wykończeniowych.

Zastosowanie: stanowi istotny element systemów posadzkowych ukierunkowanych na 
wysoką estetykę w obszarach obiektów przemysłowych, parkingowych, komercyjnych, 
mieszkaniowych, socjalnych i technicznych.

• warstwy wykończeniowe cienkopowłokowe 
• warstwy samorozlewne 
• warstwy zamykające w systemach z posypką z naturalnego kruszywa kwarcowego

Dwukomponentowa, pigmentowana żywica poliuretanowa do warstw samorozlewnych 
i powłokowych 

Dedykowana do stosowania w zakresie wewnętrznych warstw wykończeniowych.

Zastosowanie: stanowi istotny element systemów posadzkowych ukierunkowanych na 
wysoką estetykę w obszarach obiektów przemysłowych, parkingowych, komercyjnych, 
mieszkaniowych, socjalnych i technicznych.

• warstwy wykończeniowe cienkopowłokowe 
• warstwy samorozlewne 
• warstwy zamykające w systemach z posypką z naturalnego kruszywa kwarcowego

FORPOX 200

FORPUR 200

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA
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POSADZKI ŻYWICZNE
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PALETA KOLORÓW FORPOX
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POSADZKI ŻYWICZNE

RAL 1001

FQM 001

FQM 006 FQM 007 FQM 008 FQM 009 FQM 010

FQM 011 FQM 012 FQM 013 FQM 014 FQM 015

FQM 002 FQM 003 FQM 004 FQM 005

RAL 7001 RAL 7024 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040

RAL 1015 RAL 3009 RAL 5023 RAL 6011

Podstawowe kolory piasków kwarcowych

Kolorowe mieszanki piasków kwarcowych

FQ 001 FQ 002 FQ 003 FQ 004 FQ 005

FQ 006 FQ 007 FQ 008 FQ 009 FQ 010
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Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1000 kg (40x25 kg) / paleta

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1000 kg (40x25 kg) / paleta

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

ZUŻYCIE: ok. 1,75 kg/m2/mm

ZUŻYCIE: ok. 1,85 kg/m2/mm

ZUŻYCIE: 2,1 kg/m2/mm

Dekoracyjna, samorozlewna, pompowalna masa nawierzchniowa z możliwością szli-
fowania powierzchni

Mineralna masą samorozlewna przystosowaną do aplikacji ręcznej oraz z użyciem pompy. 
Powierzchnia może być szlifowana i polerowana w celu nadania dodatkowego efektu este
tycznego. Przeznaczona do obiektów mieszkalnych, handlowych oraz przemysłowych o 
małych obciążeniach. Zalecana grubość wylewki: 630 mm w jednym cyklu nakładania. 
Końcowe obciążenie posadzki po 7 dniach po wykonaniu warstwy.

• możliwość polerowania powierzchni 
• gotowość do obciążenia ruchem pieszym po 12 godz. 
• pełne obciążenie po 7 dniach
• możliwość barwienia 
• wysoka wytrzymałość końcowa 35,0 N/mm2

• grubość 630 mm

Nawierzchniowa masa mikro-terazzo z efektem kruszyw dekoracyjnych oraz możli-
wością szlifowania powierzchni

Mineralna masa dekoracyjna dostępną w różnych wersjach kolorystycznych, przystosowana 
do aplikacji ręcznej oraz z użyciem pompy. Nie wymaga zacierania. Powierzchnia może być 
szlifowana i polerowana w celu nadania dodatkowego efektu estetycznego. Przeznaczona 
do obiektów mieszkalnych, handlowych oraz przemysłowych o małych i średnich obciąże
niach.
Zalecana grubość wylewki: 15 mm w jednym cyklu nakładania.

• możliwość polerowania powierzchni 
• możliwość barwienia 
• nie wymaga zacierania 
• wysoka wytrzymałość końcowa 70,0 N/mm2

• grubość 15 mm
• aplikacja ręczna lub za pomocą pompy 

Gotowa do użytku mieszanka na bazie cementu do wykonywania posadzek dekoracyj-
nych o średniej grubości warstwy 15 mm

Służy do wykonywania szlifowanych posadzek dekoracyjnych, nadaje się do obiektów 
architektury postmodernistycznej, do sklepów, butików i sal wystawowych, restauracji, 
holów, muzeów, biur, terminałów lotniczych, stacji kolei pod i naziemnej jak i do wszelkich 
pomieszczeń reprezentacyjnych.

• odporność na ścieranie  klasa A9 (wg EN 137841) (wg DIN 18560)
• odporność na działanie benzyny i olejów mineralnych
• nie zawiera rozpuszczalników
• odporność na wodę, nadaje się do pomieszczeń mokrych
• nie zawiera chlorków
• antypoślizgowość
• nie ładuje się elektrostatycznie
• zwiększona szczelność powierzchniowa

FORDECO 

FORTERRAZZO

GRANIDUR BIANCO

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA
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POSADZKI DEKORACYJNE
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Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

ZUŻYCIE: 2,1 kg/m2/mm

ZUŻYCIE: 2 kg/m2/mm

ZUŻYCIE: 1,9 kg/m2/mm

Gotowa do użytku mieszanka na bazie cementu do wykonywania posadzek dekoracyj-
nych o średniej grubości warstwy 15 mm

Służy do wykonywania szlifowanych posadzek dekoracyjnych, nadaje się do obiektów 
architektury postmodernistycznej, do sklepów, butików i sal wystawowych, restauracji, 
holów, muzeów, biur, terminałów lotniczych, stacji kolei pod i naziemnej jak i do wszelkich 
pomieszczeń reprezentacyjnych.

• odporność na ścieranie  klasa A9 (wg EN 137841) (wg DIN 18560)
• odporność na działanie benzyny i olejów mineralnych
• nie zawiera rozpuszczalników
• odporność na wodę, nadaje się do pomieszczeń mokrych
• nie zawiera chlorków
• antypoślizgowość
• nie ładuje się elektrostatycznie
• zwiększona szczelność powierzchniowa

Samopoziomująca i szybkowiążąca posadzka dekoracyjna

Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wysokiej jakości, innowacyjna,  na bazie 
cementu wytwarzanego specjalną technologią, która idealnie sprawdza się w miejscach, 
gdzie wymagana jest wysoka wczesna wytrzymałość, trwałość i niskoskurczowe wiązanie. 
TRU pozostaje urabialny przez 30 min. i jest gotowy do obciążenia ruchem pieszym po 
23 godz. TRU można polerować po 24 godzinach po ułożeniu do osiągnięcia wysokiego 
głębokiego połysku. Rapid Set TRU SelfLeveling to uniwersalny produkt, samopoziomująca 
posadzka, która jest idealna do tworzenia indywidualnych i kreatywnych projektów.

• gotowość do obciążenia ruchem pieszym po 23 godz.
• bardzo dobrze nadaje się do polerowania
• atrakcyjna barwna, posypana dekoracyjnymi elementami z kruszyw lub szkła
• Wysoka wytrzymałość po 4 godz. już 20,0 N/mm2

• Grubość 435 mm
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków na obszarach wilgotnych

Samorozlewna posadzka dekoracyjna o wyglądzie szlifowanego betonu

Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wysokiej jakości, innowacyjna, na bazie 
cementu wytwarzanego specjalną technologią, która idealnie sprawdza się w miejscach, 
gdzie wymagana jest wysoka wczesna wytrzymałość, trwałość i niskoskurczowe wiązanie. 
Gotowa do obciążenia ruchem pieszym po 23 godz. TRU PC można polerować po 24 godzi
nach po ułożeniu do osiągnięcia wysokiego głębokiego połysku. TRU PC to samopoziomująca 
posadzka, która jest idealna do tworzenia indywidualnych i kreatywnych projektów.

• gotowość do obciążenia ruchem pieszym po 23 godz.
• bardzo dobrze nadaje się do polerowania
• wygląd szlifowanego betonu
• wysoka wytrzymałość końcowa 48,0 N/mm2

• grubość 1035 mm
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków na obszarach wilgotnych

GRANIDUR NERO

TRU

TRU PC

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA
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• Plastikowe pojemniki 
30 kg/24 szt. na palecie

• Beczki 
250 kg/1 szt. na palecie

• Plastikowe pojemniki 
30 kg/24 szt. na palecie

• Beczki 
250 kg/1 szt. na palecie

• Plastikowe pojemniki 
30 kg/24 szt. na palecie

• Beczki 
250 kg/1 szt. na palecie

ZUŻYCIE:  0,12-0,20 kg/m2 powierzchnie zacierane
 0,20-0,30 kg/m2 powierzchnie niezacierane 

ZUŻYCIE:  0,12-0,20 kg/m2 powierzchnie zacierane
 0,20-0,30 kg/m2 powierzchnie niezacierane 

ZUŻYCIE:  0,12-0,20 kg/m2 powierzchnie zacierane
 0,20-0,30 kg/m2 powierzchnie niezacierane 

Płynny impregnat krzemianowy do wzmacniania powierzchni betonowych

Płynny, wodny impregnat na bazie krzemianów o zwiększonej ilości części stałych do utwar
dzania powierzchni świeżego i istniejącego betonu. Po nałożeniu wnika w strukturę betonu, 
gdzie w wyniku reakcji chemicznej następuje stopniowe wypełnianie porów w przypowierz
chniowej strefie betonu.

• zwiększa odporność na ścieranie, mrozoodporność i odporność chemiczną
• zabezpiecza powierzchnie przed pyleniem
• zmniejsza nasiąkliwość wody i olejów
• zapewnia paroprzepuszczalność
• poprawia wygląd posadzek
• bezbarwny, bezzapachowy
• do aplikacji na świeży oraz istniejący beton
• możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• zapewnia łatwiejsze utrzymanie posadzki w czystości

Preparat na bazie krzemianów sodu do utwardzania i doszczelniania posadzek i na-
wierzchni betonowych

Impregnat o zwiększonej ilości części stałych, szczególnie rekomendowany do aplikacji na 
chłonne podłoża: posadzki i nawierzchnie betonowe. Zwiększa odporność betonu na mróz 
oraz działanie substancji chemicznych. Utrzymanie w czystości posadzek betonowych jest 
łatwiejsze ponieważ ForSil Extra ogranicza wnikanie brudu oraz odkładanie się na powierz
chni śladów opon.

• zwiększa odporność na ścieranie, mrozoodporność i odporność chemiczną
• zabezpiecza powierzchnie przed pyleniem
• zmniejsza nasiąkliwość wody i olejów
• możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• poprawia wygląd posadzek
• bezbarwny, bezzapachowy
• do aplikacji na świeży oraz istniejący beton

Płynny impregnat do wzmacniania powierzchni betonowych na bazie 
krzemianu sodu i litu

Płynny, wodny impregnat na bazie krzemianów o zwiększonej ilości części stałych do utwar
dzania powierzchni świeżego i istniejącego betonu. Po nałożeniu wnika w strukturę betonu, 
gdzie w wyniku reakcji chemicznej następuje stopniowe wypełnianie porów w przypowierz
chniowej strefie betonu.

• zwiększa odporność na ścieranie, mrozoodporność i odporność chemiczną
• zabezpiecza powierzchnie przed pyleniem
• zmniejsza nasiąkliwość wody i olejów
• zapewnia paroprzepuszczalność
• bezbarwny, bezzapachowy
• do aplikacji na świeży oraz istniejący beton
• możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• zapewnia łatwiejsze utrzymanie posadzki w czystości

FORSIL

FORSIL EXTRA

FORLIT

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA
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• Plastikowe pojemniki 
30 kg/24 szt. na palecie

• Beczki 
250 kg/1 szt. na palecie

• Plastikowe pojemniki 
30 kg/24 szt. na palecie

• Beczki 
250 kg/1 szt. na palecie

• Metalowe pojemniki 
30l/18 szt. na palecie

ZUŻYCIE:  0,08-0,10 kg/m2 powierzchnie zacierane (zużycie dla dwóch warstw)
 0,10-0,20 kg/m2 powierzchnie niezacierane (zużycie dla dwóch warstw)

ZUŻYCIE:  0,10-0,15 kg/m2 powierzchnie zacierane (zużycie dla dwóch warstw)
 0,10-0,20 kg/m2 powierzchnie niezacierane (zużycie dla dwóch warstw)

ZUŻYCIE: 0,1-0,2 l/m2

Preparat na bazie krzemianów litu do utwardzania i doszczelniania posadzek beto-
nowych

Wzmacnianiający, uszczelnianiający i głębokopenetrujący impregnat na bazie krzemianów 
litu, stosowany do zabezpieczenia przed pyleniem nowych i istniejących posadzek oraz 
nawierzchni betonowych. Szczególnie zalecany przy posadzkach szlifowanych i polerowa
nych. Zwiększa odporność betonu na mróz oraz działanie substancji chemicznych.

• zwiększa odporność na ścieranie,
• rekomendowany przy posadzkach szlifowanych,
• powoduje wzrost odporności na mróz i działanie substancji chemicznych,
• zabezpiecza powierzchnię przed pyłem,
• ogranicza wchłanianie wody i olejów,
• bezbarwny, bezwonny, bezrozpuszczalnikowy,
• zapewnia przepuszczalność,
• poprawia estetykę posadzki (satynowy połysk w wyniku eksploatacji),

Preparat na bazie krzemianów litu i polimerów do posadzek betonowych nadający efekt 
połysku

Preparat o właściwościach hydrofobowych, przeznaczony do utwardzania i uszczelniania 
nowych posadzek betonowych oraz renowacji powierzchni już istniejących. Zalecany jako 
ostateczna warstwa przy posadzkach szlifowanych i polerowanych. Nadaje powierzchniom 
betonowym dodatkowy połyk. Utrzymanie w czystości posadzek betonowych jest łatwiejsze 
ponieważ ForLithium Finish ogranicza wnikanie brudu oraz odkładanie się na powierzchni 
śladów opon.

• zwiększa połysk powierzchni posadzek 
• bezbarwny, bezzapachowy 
• zwiększa odporność na ścieranie 
• mrozoodporność i odporność chemiczną powierzchni
• zabezpiecza powierzchnie przed pyleniem 
• łatwa aplikacja 

Impregnat do betonu, żywica akrylowa na bazie rozpuszczalników

Rozpuszczalnikowa dyspersja żywicy akrylowej. Preparat stosowany do impregnacji, 
uszczel nienia i wzmacniania nowo wykonywanych posadzek betonowych zewnętrznych: 
placów manewrowych, parking i dróg. FORCURE jest również przeznaczony do impregnowa
nia starych podłóg betonowych w celu wzmocnienia i zapewnienia szczelności. Nadaje się 
do aplikacji zarówno na utwardzone powierzchniowo, jak i betony wysokojakościowe.

• wewnątrz i na zewnątrz budynków
• redukuje odparowanie wilgoci z betonu
• aplikacja na świeży i istniejący beton
• zabezpiecza przed szybkim wysychaniem betonu
• zabezpiecza powierzchnie przed pyleniem
• zwiększa odporność na penetracje oleju i wody
• podnosi wytrzymałość na ścieranie
• zwiększa estetykę, nadaje powierzchni lekki połysk

FORLITHIUM

FORLITHIUM FINISH

FORCURE

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA
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ZUŻYCIE: 0,1-0,2 kg/m2 

ZUŻYCIE: 0,1-0,2 kg/m2 

Impregnat na bazie polimeru, nie zawierający rozpuszczalników, wosków, przyjazny 
dla środowiska 

Do zabezpieczania świeżego betonu przed intensywnym wysychaniem oraz tworzeniem się 
rys i pęknięć. Powierzchnię świeżego betonu należy jak najszybciej zabezpieczyć poprzez 
natrysk impregnatu. FORCURE EKO nie zmniejsza przyczepności kolejnych warstw, które 
będą nakładane na powierzchnię.

• aplikacja na świeży beton
• optymalny w zastosowaniu poprzez natrysk
• zabezpiecza przed szybkim wysychaniem betonu
• nie zawiera rozpuszczalników i wosków
• przyjazny dla środowiska

Preparat parafinowy do pielęgnacji zewnętrznych nawierzchni betonowych

FORWAX to bezrozpuszczalnikowa emulsja parafinowa przeznaczona do zabezpieczania 
beto nu przed gwałtownym wysychaniem oraz tworzeniem się pęknięć. Może być stosowana 
do zabezpieczania nowowykonywanych nawierzchni zewnętrznych: placów manewrowych, 
parkingów, pasów startowych oraz dróg. Nadaje się do stosowania na powierzchnie beto
nowe zacierane mechanicznie, szczotkowane oraz betony wysokojakościowe.

• optymalny w zastosowaniu poprzez natrysk
• do stosowania na zewnątrz obiektów budowlanych
• aplikacja na świeży i istniejący beton
• zabezpiecza przed szybkim wysychaniem betonu
• zamyka powierzchniowe pory w betonie
• redukuje powstawanie rys skurczowych
• zwiększa wytrzymałość przypowierzchniowej strefy betonu
• łatwy w aplikacji

Zakres stosowania impregnatów

FORCURE EKO

FORWAX
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• Plastikowe pojemniki 
25 kg/24 szt. na palecie

• Beczki 
220 kg/1 szt. na palecie

• Plastikowe pojemniki 
25 kg/24 szt. na palecie
• Beczki 
220 kg/1 szt. na palecie

• Paletopojemnik 1000 kg

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

•Możliwe       ••Optymalne      •••Najlepsze

FORSIL FORSIL EXTRA FORLIT FORLITHIUM FORLITHIUM 
FINISH FORCURE FORCURE EKO FORWAX

Na świeżowykonane 
podłoża betonowe • • • • • ••• ••• •••
Na istniejące podłoża 
betonowe ••• ••• ••• ••• ••• • • •
Do pielęgnacji 
świeżego betonu • • • • • ••• ••• •••
Do stosowania na 
zewnątrz ••• •• • • • ••• •••
Do stosowania 
wewnątrz ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••
Zabezpiecza powierz
chnię przed pyleniem ••• ••• ••• ••• •• • • •
Efekt połysku • •• •• •• ••• ••• ••
Posadzki szlifowane i 
polerowane • • ••• ••• •••
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Kartusze 
600 ml/ 20 szt. w kartonie/800 szt. na palecie

Kartusze 
600 ml/ 24 szt. w kartonie/720 szt. na palecie

Kartusze 
600 ml/ 24 szt. w kartonie/720 szt. na palecie

ZUŻYCIE: w zależności od grubości szczeliny

ZUŻYCIE: w zależności od grubości szczeliny

ZUŻYCIE: w zależności od grubości szczeliny

Jednoskładnikowa elastyczna masa uszczelniająca na bazie poliuretanu

Masa uszczelniająca, która twardnieje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Jest 
 trwale elastyczna. Wykazuje doskonałą przyczepność do większości materiałów stoso
wanych w budownictwie oraz przemyśle. Odporna na działanie wibracji, wody. Pochłania 
drgania i może przenosić duże obciążenia dynamiczne. Daje się malować po utwardzeniu.

• wypełnianie szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych
• uszczelniania połączeń zgrzewanych i skręcanych
• uszczelniania w przemyśle stoczniowym i szkutnictwie
• klejenie i uszczelnienie powierzchni o dużej ruchomości z betonu, kamienia, itp.
• klejenie i uszczelnianie elementów karoserii poszyć autobusów i kontenerów
• bardzo dobre właściwości aplikacyjne
• doskonała przyczepność do różnego rodzaju podłoży
• podwyższona odporność chemiczna

Jednoskładnikowa elastyczna masa uszczelniająco-klejąca na bazie poliuretanu

Masa poliuretanowa o podwyższonym wskaźniku twardości Shore’a A (50). Twardnieje pod 
wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Jest trwale elastyczna. Wykazuje doskonałą przy
czepność do większości materiałów stosowanych w budownictwie oraz przemyśle. Odporna 
na działanie wibracji oraz wody. Pochłania drgania może przenosić duże obciążenia dyna
miczne. Daje się malować po utwardzeniu.

• wypełnianie szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych
• uszczelniania połączeń zgrzewanych i skręcanych
• uszczelniania w przemyśle stoczniowym i szkutnictwie
• klejenie i uszczelnienie powierzchni o dużej ruchomości z betonu, kamienia, itp.
• jako klej do plastikowych paneli fasadowych i płyt dekoracyjnych
• klejenie i uszczelnianie elementów karoserii poszyć autobusów i kontenerów
• uszczelnianie zbiorników z produktami ropopochodnymi

Jednoskładnikowa elastyczna masa uszczelniająco-klejąca na bazie poliuretanu do 
użytku na zewnątrz

Masa poliuretanowa o podwyższonym wskaźniku twardości Shore’a A (50). Twardnieje pod 
wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Jest trwale elastyczna. Wykazuje doskonałą przy
czepność do większości materiałów stosowanych w budownictwie oraz przemyśle. Odporna 
na działanie wibracji oraz wody. Pochłania drgania może przenosić duże obciążenia dyna
miczne. Daje się malować po utwardzeniu.

• wypełnianie szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych
• uszczelniania połączeń zgrzewanych i skręcanych
• uszczelniania w przemyśle stoczniowym i szkutnictwie
• klejenie i uszczelnienie powierzchni o dużej ruchomości z betonu, kamienia, itp.
• jako klej do plastikowych paneli fasadowych i płyt dekoracyjnych
• klejenie i uszczelnianie elementów karoserii poszyć autobusów i kontenerów
• uszczelnianie zbiorników z produktami ropopochodnymi

FORFLEX PU 40

FORFLEX PU 50

FORFLEX PU 50 EXT

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA
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Pojemniki 
1l/20 szt. w kartonie

Rolka
1000mb/6 rolek w kartonie/12 rolek na palecie

ZUŻYCIE: 0,15-0,30 kg/m2

*inne szerokości dostępne na zamówienie

Jednoskładnikowy poliuretanowy roztwór gruntująco-impregnujący

Do gruntowania podłoży betonowych pod powierzchniowe zabezpieczenia powłokowe z 
żywic poliuretanowych oraz do gruntowania wszelkiego rodzaju szczelin dylatacyjnych 
wypełnianych następnie poliuretanowymi masami uszczelniającymi ForFlex PU 50. Może 
być także stosowany jako roztwór gruntujący i impregnat do innych rodzajów materiałów 
budowlanych takich jak: cegła, klinkier, eternit, gips, a także jako grunt na powierzchnie 
stalowe przed nałożeniem zabezpieczeń powłokowych z wyrobów poliuretanowych. 

• gruntowanie podłoża betonowego podpowierzchniowego
• zabezpieczenie żywic poliuretanowych
• gruntowanie wszelkiego rodzaju szczelin dylatacyjnych wypełnionych  
 masami uszczelniającymi

Pistolet do aplikacji mas dylatacyjnych

Pistolet do aplikacji mas uszczelniającoklejących. Wykonany z aluminium. Wyposażony 
w bardzo solidny spust umożliwiający precyzyjne dozowanie wyciskanych mas.

• trwałą konstrukcja
• wygodna rękojeść
• masywna i sztywna konstrukcja, dokładne wykończenie
• przełącznik w pozycji STOP DRIP zapobiega samoistnemu kapaniu masy

Sznur dylatacyjny polipropylenowy

Sznur o przekroju okrągłym z pianki o zamkniętych komórkach PE, dzięki czemu jest 
odporny na wilgoć i wodoszczelny. Elastyczny, odporny na procesy starzenia i kompatybil
ny ze wszystkimi innymi środkami uszczelniającymi. Używany do wstępnego wypełniania 
szczelin dylatacyjnych przed ostatecznym uszczelnieniem materiałem trwale elastycz
nym.Sznury mają zastosowanie we wszelkiego rodzaju uszczelnieniach budowlanych, np.: 
dylatacje posadzek, dylatacje ścian, montaż okien i drzwi, dachy, mosty, wiadukty itp. 
Sznur dylatacyjny musi mieć średnicę nieco większą do szerokości szczeliny.

• elastyczny
• odporny na procesy starzenia
• wodoszczelny
• standardowa gęstość 3040 kg/m3

• kolor szary
• szerokości: 6, 8, 10, 13, 15, 20 mm*

FORPRIME PU

FORGUN

FORCORD

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

SYSTEMY DYLATACYJNE
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* Aby uzyskać więcej informacji na temat SHIELDJOINT skontaktuj się z nami

* Aby uzyskać więcej informacji na temat ARMOURJOINT skontaktuj się z nami

Profile dylatacyjne

Model dylatacji zapobiegający wstrząsom i wibracjom.
Forma profilu powoduje przenoszenie obciążeń z jednej części na drugą w trakcie ruchu 
pojazdu, co zdecydowanie zmniejsza wstrząsy i wibracje. Profile SHIELDJOINT zmniejszają 
ryzyko wystąpienia uszkodzeń w trudnych do napraw dylatacjach i posadzkach*.

• Posadzka jest poddawana mniejszemu zużyciu
• Odczucie całkowitego braku dylatacji w posadzce
• Przejazd wolny od wstrząsów i wibracji
• Oszczędność w kosztach eksploatacji
• Brak uszkodzeń dylatacji i posadzki
• Dylatacja realizuje przenoszenie obciążeń z jednej części na drugą przy ruchu  
 pojazdów

Profile dylatacyjne

System dylatacyjny ARMOURJOINT stosowane są przy posadzkach narażonych na duże ob
ciążenia. Pozwala na prawidłowe wzajemne ruchy poziome i boczne pomiędzy segmentami 
płyt, eliminując tym samym ryzyko spękań. Specjalna konstrukcja i dwa boczne dyble gwa
rantują wysoki poziom zabezpieczenia przed klawiszowaniem betonu*.

• posadka jest poddawana mniejszemu zużyciu
• stal o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 
• unikalny system dybli

SHIELDJOINT

ARMOURJOINT

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA
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Tabela przedstawiająca wydajność w metrach z jed-
nego kartusza uszczelniacza, w zależności od szerokoś-
ci i głębokości dylatacji

Tabela przedstawiająca dostępne rodzaje sznurów

FORFLEX PU (600ml)

Głębokość (mm)

Szerokość (mm) 6 8 10 12 15 20

6 17,2 12,8 10,2 8,6

8 9,6 7,6 6,4 5,2

10 6,2 5,2 4,0 3,0

12 4,2 3,4 2,6

15 2,6 2,0

20 1,50

FORCORD

Sznur nawinięty na rolki

Średnica 
sznura 
(mm)

6 8 10 13 15 20 25 30 35 40 45 50 60

Szerokość 
szczeliny 

(mm)
~ 4 ~ 6 ~ 8 ~ 11 ~ 12 ~ 16 ~ 21 ~ 26 ~ 30 ~ 35 ~ 40 ~ 45 ~ 50

Rodzaj 
opakowania 

(mb)

1000 550 350 200 200 600 400 250 180 100 100 100 50

karton z rolką w środku: karton z rolką w środku

56 x 56 x 37 cm 92 x 102 x 52 cm
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SYSTEM STALOWYCH PROFILI DYLATACYJNYCH
Stalowa dylatacja systemowa do zabezpieczania krawędzi w posadzkach oraz płytach 
betonowych

FORJOINT H to wysokiej jakości system stalowych profili dylatacyjnych, przeznaczony do 
ochrony krawędzi posadzek betonowych.

Zalecany jest do stosowania w posadzkach betonowych posadowionych na gruncie, narażo
nych na duże obciążenia statyczne i dynamiczne.

FORJOINT H może być wykorzystywany zarówno w posadzkach dylatowanych jak i bezspoi
nowych, zbrojonych tradycyjnymi siatkami stalowymi lub też włóknem rozproszonym. 
W trakcie wylewania posadzki betonowej FORJOINT H pełni rolę szalunku traconego, mini
malizującego efekt klawiszowania płyt.

Specjalne właściwości

• zapewnia swobodny skurcz  poziomy posadzki 
• zapewnia swobodny ruch suwliwy rozdzielonych płyt względem siebie  
• zwiększa wytrzymałość krawędzi i naroży płyt
• zabezpiecza krawędzie płyt przed wykruszaniem
• minimalizuje efekt klawiszowania płyt
• minimalizuje efekt przemieszczeń pionowych 
• podnosi właściwości użytkowe

Profil prosty FORJOINT H uzupełnia system gotowych kształtowników ułatwiających montaż 
dylatacji:
FORJOINT HL – profil narożnikowy w kształcie litery L
FORJOINT HT – profil wykończeniowy w kształcie litery T
FORJOINT HX – profil krzyżowy w kształcie litery X

Wysokość profilu DUROJOINT H należy każdorazowo dostosowywać do grubości płyty beto
nowej, stosując się do wytycznych zawartych w tabeli 1. 

Opakowania i składowanie

Opakowanie zbiorcze  1 m x 3 m
Przechowywanie  na paletach, w warunkach wolnych od wilgoci
Okres składowania  bez ograniczeń czasowych

FORJOINT HL

FORJOINT HT

FORJOINT HX

FORJOINT

SYSTEMY DYLATACYJNE
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Grubość posadzki 
[mm]

110130 131150 151170 171190 191210 211230 231250

FORJOINT H [mm] 100 120 140 160 180 200 220

Tabela 1

FORJOINT H [mm] 100 120 140 160 180 200 220

Waga 1 szt. 32,4 33,4 34,3 35,3 36,1 37 37,9

Liczba szt./ 
metrów na paletę

35/105 30/90 30/90 28/84 28/84 24/72 18/54

Waga palety 1234 1102 1129 1098 1120 988 782

Materiał stalowy profil dylatacyjny

Kształt profilu podstawowego prosty z poprzecznymi dyblami

Długość 300 cm

Wysokość 1022 cm
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Elementy składowe profilu FORJOINT H z dyblem DP8

Konstrukcja profilu ForJoint H + dybel DP 8

FORJOINT
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SYSTEMY DYLATACYJNE

Nr Nazwa części Materiał Wymiary [mm] Norma Charakterystyka

1 PŁASKOWNIK S235JRC
Płaskownik 

ciągniony na 
zimno

10x40x3000 PNEN 10277
PNEN 10278

 ochrona posadzki przed wykruszaniem w miejscu styku dylatacji   
z betonem
 wysoka prostoliniowość PŁASKOWNIKA 
(klasa h11) wspomaga wykonanie płaskiej i równej posadzki
 cynkowane ogniowo *

2 STRZEMIĘ B500SP Pręt zbrojeniowy Ø10 PNEN 10080  spawane do PŁASKOWNIKÓW, trwale utrzymują ich prawidłowe 
ustawienie względem posadzki

3 PŁYTA
ROZDZIELAJĄCA DC01 blacha

zimnowalcowana 2 PNEN 10130  baza mocowania dybli
 pełni rolę szalunku traconego podczas wylewania posadzki

4

DYBEL DP8 S235JRG
S355JRG*

blacha
gorącowalcowana

8 /(rozstaw)600
lub 500* PNEN 10025

 przenoszenie obciążeń poprzecznych do złącza –
zminimalizowanie efektu klawiszowania płyt rys. 2
 po otwarciu złącza powstałego w wyniku skurczu betonu, możliwy 
jest równoległy ruch suwliwy rozdzielonych płyt posadzki
względem siebie:
a) prostopadle do osi złącza rys. 3
b) równolegle do osi złącza rys. 4KIESZEŃ DP8 DC01 blacha

zimnowalcowana 1 PNEN 10130

5

ELEMENTY ZŁĄCZNE

śruba PA66 nylon M8  umożliwia zerwanie połączenia dwóch PŁASKOWNIKÓW podczas 
skurczu betonu i otwarcie złącza profilu dylatacyjnego EPD 3000+

podkładka płaska   M8  

podkładka sprężysta   M8  

nakrętka

sześciokątna   M8  

nakrętka motylkowa   M8   przyspiesza montaż modułów EPD 3000+ podczas instalacji na 
budowie

kołek sprężysty   Ø10   utrzymuje płaskowniki względem siebie na tym samym poziomie

 

   

Rys. 3Rys. 2

Rys. 1

1

2

3

4

5

Rys. 4
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Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

ZUŻYCIE: 2,1 kg/m2/mm

ZUŻYCIE: 2,2 kg/mm2/mm

ZUŻYCIE: 2,3 kg/m2/mm

Bezskurczowa zaprawa PCC do strukturalnych napraw konstrukcji i posadzek beto-
nowych, nie wymagająca warstwy sczepnej

Mieszanina cementów, wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego, włókien z tworzywa 
sztucznego, polimerów oraz substancji modyfikujących. Materiał ten odznacza się szybkim 
przyrostem wytrzymałości oraz bardzo dobrą przyczepnością do starego betonu i zbrojenia. 
Zaprawa jest niskoskurczowa tzn. wykazuje skurcz bliski zeru, w przeciętnych warunkach 
pielęgnacji. Grubość warstwy 1020 mm.

• aplikacja bez mostka sczepnego
• uziarnienie do  2 mm
• materiał niskoskurczowy
• nie wymaga pielęgnacji
• bardzo dobra przyczepność do podłoża i zbrojenia
• zawiera zbrojenie
• do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Bezskurczowa zaprawa PCC do strukturalnych napraw konstrukcji i posadzek beto-
nowych, nie wymagająca warstwy sczepnej

Mieszanina cementów, wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego, włókien z tworzywa 
sztu cznego, polimerów oraz substancji modyfikujących. Materiał odznacza się szybkim 
przyrostem wytrzymałości oraz bardzo dobrą przyczepnością do starego betonu i zbrojenia. 
Zaprawa jest niskoskurczowa tzn. wykazuje skurcz bliski zeru, w przeciętnych warunkach 
pielęgnacji. Grubość warstwy 1040 mm.

• aplikacja bez mostka sczepnego
• uziarnienie do  4 mm
• materiał niskoskurczowy
• nie wymaga pielęgnacji
• bardzo dobra przyczepność do podłoża i zbrojenia
• zawiera zbrojenie
• do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Bezskurczowa zaprawa PCC do strukturalnych napraw konstrukcji i posadzek beto-
nowych, nie wymagająca warstwy sczepnej

Mieszanina cementów, wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego, włókien z tworzywa 
sztu cznego, polimerów oraz substancji modyfikujących. Materiał odznacza się szybkim 
przyrostem wytrzymałości oraz bardzo dobrą przyczepnością do starego betonu i zbrojenia. 
Zaprawa jest niskoskurczowa tzn. wykazuje skurcz bliski zeru, w przeciętnych warunkach 
pielęgnacji. Grubość warstwy 40100 mm.

• aplikacja bez mostka sczepnego
• uziarnienie do  6 mm
• materiał niskoskurczowy
• nie wymaga pielęgnacji
• bardzo dobra przyczepność do podłoża i zbrojenia
• zawiera zbrojenie
• do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

FORMOVE M1

FORMOVE M2

FORMOVE M3

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

NAPRAWA BETONU
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Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

ZUŻYCIE: 2 kg/m2/mm

ZUŻYCIE: 2 kg/m2/mm

ZUŻYCIE: 2 kg/m2/mm

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza, 15-150 mm

Rapid Set® MORTAR MIX to wysokiej jakości, łatwa w wykonaniu, uniwersalna, mineralna 
zaprawa, idealna do prac, w których wymagane jest osiągnięcie szybkiej wytrzymałości, 
trwałości i niewielkiego skurczu. MORTAR MIX to uniwersalny produkt przeznaczony do 
napraw ogólnych oraz konstrukcji betonowych, do napraw tynków, tynków szlachetnych, 
jednowarstwowych tynków zewnętrznych, powierzchni prefabrykatów i konstrukcji beto
nowych i żelbetonowych, warstw posadzkowych, ubytków przy deskowaniu, a także napraw 
dróg. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, także w obszarach wilgotnych.

• bezskurczowa, szybkie wiązanie
• wyższa wytrzymałość
• bez mostka sczepnego
• można aplikować nad głową
• wstępne wiązanie po 15 min.
• gotowa do obciążenie po 1 godzinie
• zakres aplikacji 15150 mm

Bardzo szybko wiążąca masa naprawcza, 50-600 mm

Rapid Set ® CONCRETE MIX to wysokiej jakości, łatwy w wykonaniu, uniwersalny, mineralny 
i bardzo szybko wiążący materiał, idealny do prac, w których wymagane jest osiągnię
cie szybkiej wytrzymałości, trwałości i niewielkiego skurczu. CONCRETE MIX to uniwersal
ny produkt przeznaczony do napraw ogólnych oraz konstrukcji betonowych, do naprawy 
oraz budowy ścieżek, dróg, fundamentów betonowych, pod fundamenty maszyn, ubytków 
przy deskowaniu, a także posadzek przemysłowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, 
także w obszarach wilgotnych.

• bezskurczowa, szybkie wiązanie
• wyższa wytrzymałość
• bez mostka sczepnego
• wstępne wiązanie po 15 min.
• gotowa do obciążenia po 1 godzinie
• zakres aplikacji 50  600 mm

Uniwersalna, mineralna zaprawa naprawcza, 0-100 mm

CEMENT ALL to wysokiej jakości, łatwa w wykonaniu zaprawa, idealna do prac, w których 
wymagane jest osiągnięcie szybkiej wytrzymałości, trwałości i niewielkiego skurczu. 
 CEMENT ALL może być nanoszona w warstwie o grubości od 0 do 100 mm. Produkt uniwersal
ny, przeznaczony do napraw ogólnych oraz konstrukcji betonowych, przy osadzaniu kotew, 
iniekcji przemysłowej, przy naprawach posadzek oraz nawierzchni betonowych zewnętrz
nych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, także w obszarach wilgotnych.

• bezskurczowa, szybkie wiązanie
• wyższa wytrzymałość
• bez mostka sczepnego
• grubość warstwy można ściągnąć prawie do zera
• wstępne wiązanie po 15 min.
• gotowa do obciążenie po 1 godzinie
• zakres aplikacji 0100 mm

RAPID SET MORTAR MIX

RAPID SET CONCRETE MIX

RAPID SET CEMENT ALL

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA
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NAPRAWA BETONU
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Worki 30 kg (z wkładką foliową), 
1260 kg (42x30 kg) / paleta

Worki 30 kg (z wkładką foliową), 
1260 kg (42x30 kg) / paleta

ZUŻYCIE: 20 kg/m2/cm

ZUŻYCIE: 2 kg/dm3

Masa do wyrównywania podłoży cementowych, gr. 5-40 mm

Niskoskurczowa masa na bazie cementu i polimerów przeznaczona do wyrównania podłoży 
cementowych. Możliwość wykonywania spadków. Do wyrównywania starych i zniszczonych 
nawierzchni betonowych oraz jako warstwa podkładowa pod inne posadzki ceramiczne. Do 
stosowania wewnątrz pomieszczeń.

• przy maksymalnej grubości warstwy jest możliwy ruch pieszy  
 już po 68 godz. od aplikacji
• bardzo dobra przyczepność do położa
• duża wytrzymałość > 40 MPa
• o skompensowanym skurczu
• nie jest samorozlewna
• odpowiednia do zastosowania przy ogrzewaniu podłogowym
• do zastosowań wewnętrznych

Mieszanka cementowa do zalewania szczelin i do kotwienia, 20-120 mm

Suchą mieszanka piasków kwarcowych, cementu portlandzkiego, zawiera specjalne do
mieszki uplastyczniające i redukujące skurcz. 

Do zalewania konstrukcji stalowych, do kotwienia, do podlewania podstaw maszyn, fun
damentów i do zalewania szczelin przy zastosowaniu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
pomieszczeń.

• bezskurczowa
• duża wytrzymałość na ściskanie > 74 Mpa
• wysoka początkowa i końcowa wytrzymałość
• dobra płynność
• nie zawiera chloru

LINEA 840 M

ISOTAL

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA
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Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paletaZUŻYCIE: 1,5 kg/m2/mm

Posadzka samorozlewna, szybkowiążąca przeznaczona do aplikacji na podłoża beto-
nowe, gr. warstwy 3-30 mm

Do wykonywania cienkich warstw na różnego typu podłożach cementowych i beto
nowych, przed nakładaniem kolejnych warstw posadzkowych (np.: parkietów, posadzek 
drewnianych, epoksydowych, płytek ceramicznych, wykładzin dywanowych i PCV), grubość 
warstwy 330 mm.
Przy maksymalnej grubości warstwy ruch pieszy jest już możliwy po 4 godz. od aplikacji.

• samorozlewna
• niskoskurczowa
• odpowiednia do zastosowania przy ogrzewaniu podłogowym
• duża wytrzymałość > 45 MPa
• do zastosowań wewnętrznych

LINEA 830 SL

OPAKOWANIA
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Worki 20 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (60x20 kg) / paleta

• Plastikowe pojemniki
1 kg / 576 szt. na palecie
5 kg / 128 szt. na palecie
10 kg / 60 szt. na palecie

ZUŻYCIE: 1,7 kg/dm3

ZUŻYCIE: 0,1-0,2 kg/m2 

Bardzo płynna masa cementowa do iniekcji podposadzkowych oraz wypełnień ubytków 
i pęknięć o grubości > 1 mm

Specjalna mieszanka cementów oraz dodatków uplastyczniających z kompensacją skurczu o 
wysokiej wytrzymałości początkowej i końcowej. Produkt ma bardzo płynną konsystencję, 
dlatego pozwala na wypełnienie drobnych pęknięć, ubytków i szczelin. Szczególnie zaleca
ny przy iniekcjach podposadzkowych.
Przeznaczony do wypełniania spękań i pustych przestrzeni w konstrukcjach betonowych, 
żelbetonowych oraz z cegły i kamienia. Znajduje on zastosowanie przy wypełnianiu i usz
czelnianiu nawet bardzo wąskich szczelin, rys i pustek w trudnodostępnych miejscach.

• wysoka płynność, możliwość aplikacji przy zastosowaniu pomp do iniekcji
• materiał o bardzo małym skurczu
• wysoka wytrzymałość > 65 MPa 
• dobra przyczepność do podłoża betonowego, cegły, kamienia
• duża trwałość

Grunt na bazie dyspersji polimerowej do powierzchni mineralnych o normalnej oraz 
zmniejszonej chłonności

Polimerowa dyspersja syntetycznych żywic i domieszek. Na bazie wody. 
Do gruntowania podłoży betonowych o normalnej i zmniejszonej chłonności przed na
kładaniem mineralnych warstw samorozlewnych. Do gruntowania podłoży betonowych 
przed aplikacją cementowych warstw uszczelniających. Do gruntowania podłoży beto
nowych przed układaniem okładzin kamiennych oraz z płytek ceramicznych.
Przed aplikacją Kemagrund A musi być zmieszany w wodą w proporcji od 1:1 do maksymal
nie 1:3. 

KEMAGROUT CI50

KEMAGRUND A

OPAKOWANIA
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NAPRAWA BETONU
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Komplet 28 kg:
składnik A 20 kg worek + B 8 kg pojemnik

Komplet 17,5 kg: 
Składnik A 12,5 kg worek + B 5 kg pojemnik

komplet 7 kg:
Składnik A 5 kg worek + B 2 kg pojemnik

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

Karton 5 kg
1080 kg / 216 szt. na palecie

Worki 25 kg (z wkładką foliową), 
1200 kg (48x25 kg) / paleta

ZUŻYCIE: 3-4 kg wstępnie przygotowanej powłoki /m2

ZUŻYCIE: 2 kg do wypełnienia objętości 1 litra

ZUŻYCIE: 2 kg do wypełnienia objętości 1 litra

Dwuskładnikowa elastyczna powłoka wodoszczelna

Dwuskładnikowa, cementowa, wysokoelastyczna warstwa uszczelniająca na bazie mieszan
ki cementów, wypełniaczy i dodatków (składnik A) oraz wodnej dyspersji polimerowej 
(składnik B w postaci płynnej). Powłoka jest wodoodporna przy dodatnim i ujemnym ciśnie
niu wody, paroprzepuszczalna i odporna na mróz. Do uszczelniania balkonów, tarasów, ła
zienek, basenów, zbiorników na wodę, itp. bezpośrednio pod płytki ceramiczne, do stoso
wania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do konstrukcji narażonych na skurcze (świeże 
elementy betonowe), strefy drgań i pęknięć.

• wysoka elastyczność, rozszerzalność 40%, mostkująca rysy
• do stosowania w zbiornikach z wodą pitną
• możliwość zastosowania na wilgotnych podłożach mineralnych
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• odporność na działanie chlorków sodu, soli morskiej, siarczanu amonu, 
 produkty naftowe

Uniwersalna, cementowa zaprawa szybkosprawna

Cementowa zaprawa szybkosprawna, wiąże już po ok. 4 minutach, możliwość pełnego ob
ciążenia już po ok. 15 minutach. Do montowania okien sklepowych, maszyn, gzymsów, 
poręczy schodowych i balustrad balkonowych, ogrodzeń i drzwi, centralnego ogrzewania, 
do szybkiego montażu znaków drogowych i etykiet instalacji sanitarnych i elektrycznych, 
do szybkich napraw prefabrykowanych bloczków betonowych, do tamowania przecieków 
wody. Może być stosowany jako dodatek do zapraw cementowych dla przyspieszenia wiąza
nia (konieczne wcześniejsze testy).

• do tamowania przecieków wody
• bardzo szybkie wiązanie średnio 4 minuty
• nie zawiera chlorków
• wiąże również pod wodą

Wodoszczelny materiał głęboko penetrujący

Mieszanka na bazie cementu, kruszyw kwarcowych o odpowiedniej frakcji oraz specjalnych 
dodatków penetrujących oraz przyspieszających krystalizację.
HIDROSTOP PENETRAT ma dwie funkcje:
Kapilarna  aktywne domieszki chemiczne penetrują w głąb porów materiału betonowego 
tworząc nierozpuszczalne kryształki, w ten sposób wypełniają pory i chronią materiał przed 
wnikaniem wody i innych płynów.
Funkcja ochronna  stworzenie stałej i wodoszczelnej warstwy izolacyjnej na powierzchni 
materiału budowlanego.

• trwałe uszczelnienie powierzchni betonowych przed działaniem wody
• gwarantowana szczelność również w przypadku uszkodzenia powierzchni
• do uszczelnienia kabin prysznicowych, łazienek, w pomieszczeniach sanitarnych itp.
• odporność na działanie siarczanu amonu i oleju transformatorowego
• możliwości zastosowania w zbiornikach na wodę 
• możliwość aplikacji maszynowej  na mokro

HIDROSTOP ELASTIK

HIDROZAT

HIDROSTOP PENETRAT

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

HYDROIZOLACJE
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• Plastikowe pojemniki 
10 l/60 szt. na palecie

• Plastikowe pojemniki 
10 l/60 szt. na palecie

• Plastikowe pojemniki 
10 l/60 szt. na palecie

Środek czyszcząco-pielęgnujący do posadzek przemysłowych

Do pielęgnacji i czyszczenia oraz zabezpieczania posadzek odpornych na działanie wody. 
Idealny do stosowania metodą natryskową. Szczególnie zalecany do posadzek betonowych, 
PCV, linoleum. Może być stosowany również do podłóg sportowych.

• czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym
• bardzo dobre właściwości zwilżające
• samonabłyszczający, nie nawarstwia się
• zapobiega powstawaniu śladów po butach oraz osadzaniu się brudu
• działanie antypoślizgowe
• odpowiedni do stosowania w automatach myjących, z szorowarkami jednotarczowymi   
oraz polerkami ultra wysokoobrotowymi
• świeży zapach

Preparat do usuwania z posadzek powłok wodoodpornych typu woski, preparaty poli-
merowe

Do usuwania powłok woskowych i polimerowych z posadzek przemysłowych. Do gruntowne
go czyszczenia powierzchni przed nałożeniem kolejnych powłok konserwujących. 

• usuwa trudne zabrudzenia 
• bardzo dobre właściwości zwilżające
• nie nawarstwia się
• działanie antypoślizgowe
• odpowiedni do stosowania w automatach myjących, z szorowarkami jednotarczowymi 
• świeży zapach

Środek do gruntownego czyszczenia posadzek przemysłowych

Do czyszczenia i usuwania z powierzchni posadzek trudnych zabrudzeń. Zalecany przed 
aplikacją preparatów konserwujących typu impregnaty krzemianowe, polimerowe. Idealny 
do stosowania metodą natryskową. Szczególnie zalecany do posadzek betonowych, PCV, 
linoleum. Może być stosowany również do podłóg sportowych.

• usuwa trudne zabrudzenia 
• bardzo dobre właściwości zwilżające
• nie nawarstwia się
• zapobiega powstawaniu śladów po butach oraz osadzaniu się brudu
• działanie antypoślizgowe
• odpowiedni do stosowania w automatach myjących, z szorowarkami jednotarczowymi 
oraz polerkami ultra wysokoobrotowymi
• świeży zapach

FORCLEAN

FORCLEAN REMOVER

FORCLEAN EXTRA

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA
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PRODUKTY DO CZYSZCZENIA POSADZEK
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• Plastikowe pojemniki 
10 l/60 szt. na palecie

• Plastikowe pojemniki 
10 l/60 szt. na palecie

Środek czyszcząco-pielęgnujący do posadzek przemysłowych o intensywnym aromacie

Do pielęgnacji i czyszczenia oraz zabezpieczania posadzek odpornych na działanie wody. 
Idealny do stosowania metodą natryskową. Szczególnie zalecany do posadzek betonowych, 
PCV, linoleum. Może być stosowany również do podłóg sportowych.

• czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym
• świeży, intensywny zapach
• bardzo dobre właściwości zwilżające
• samonabłyszczający, nie nawarstwia się
• zapobiega powstawaniu śladów po butach oraz osadzaniu się brudu
• działanie antypoślizgowe
• odpowiedni do stosowania w automatach myjących, z szorowarkami jednotarczowymi 
oraz polerkami ultra wysokoobrotowymi

Środek czyszcząco-pielęgnujący do posadzek przemysłowych z dodatkiem litu

Do pielęgnacji, czyszczenia oraz zabezpieczania posadzek odpornych na działanie wody. 
Idealny do stosowania metodą natryskową. Szczególnie zalecany do posadzek betonowych. 
W trakcie mycia powierzchnia posadzek betonowych jest dodatkowo impregnowana 
krzemia nem litu.

• czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym
• bardzo dobre właściwości zwilżające, świeży zapach
• samonabłyszczający, nie nawarstwia się
• zapobiega powstawaniu śladów po butach oraz osadzaniu się brudu
• działanie antypoślizgowe
• odpowiedni do stosowania w automatach myjących, z szorowarkami jednotarczowymi 
oraz polerkami ultra wysokoobrotowymi
• polerowalny na wysoki połysk za pomocą polerki jedno tarczowej
• zgodny z normą FMPA DIN 18032/2

FORCLEAN (Fresh Aroma)

FORCLEAN LI

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA POSADZEK
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POZOSTAŁE PRODUKTY

Woreczki 0,91 kg
12 worków / karton
120 worków / paleta

• Plastikowe pojemniki
10 l/11 szt. na palecie

ZUŻYCIE: min. 0,9 kg/m³ betonu, min. 0,6 kg/m³ posadzki betonowej

ZUŻYCIE: zaleca się konsultacje z technologiem i projektantem

ZUŻYCIE: 0,1-0,2 l/m2 

Włókna polipropylenowe, długość 12 mm 

Włókna polipropylenowe, mikrozbrojeniowe do betonów i zapraw, cięte na długość 12 
mm. Wykonane są z czystego, obojętnego chemicznie polipropylenu. Włókna mogą być 
dodawane do każdej typowej mieszarki betonu,betonowozu lub miksokreta. Materiał 
może być dodawany również do gotowej mieszanki betonowej.

• ograniczenie skurczu świeżego betonu i obniżenie ryzyka pęknięć
• zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska bleeding’u
• wzrost wytrzymałości początkowej
• zwiększona odporność na działanie mrozu i soli
• wzrost odporności na ogień, brak odprysków brak zbijania się włókien
• wyższa odporność na uderzenia i ścieranie
• brak konieczności stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych
• eliminacja korozji zbrojenia stalowego 

Strukturalne włókno polimerowe do betonu

Przeznaczone do poprawy wytrzymałości i właściwości mechanicznych betonu.Włókna 
FORFIBER HD redukują pęknięcia plastyczne spowodowane skurczem betonu, zwiększając 
równocześnie wytrzymałość betonu na zginanie, większając plastyczność i odporność na 
zmęczenie. Włókna posiadają rzeczywistą funkcję strukturalną

• redukcja skurczu świeżego betonu i obniżenie ryzyka pęknięć
• odporność na agresywne czynniki chemiczne, są chemicznie obojętne
• nie posiadają właściwości magnetycznych, nie ulegają korozji
• zwiększają wytrzymałość lekkiego betonu strukturalnego
• w optymalny sposób rozprowadzają się w mieszance betonowej
• są bezpieczne do stosowania i łatwe w dozowaniu do betonu

Farba do powierzchni betonowych

Farba akrylowosilikonowa przeznaczona do malowania elementów budowlanych zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Do malowania elementów betonowych typu: 
posadzki, powierzchnie konstrukcji betonowych (np. ogrodzenia, tarasy, filary, przęsła), 
dachówki oraz płyty eternitowe. Daje dobrze kryjącą, gładką, elastyczną powłokę.

• zwiększa odporność na ścieranie, mrozoodporność i odporność chemiczną
• zabezpiecza zbrojenie przed korozją
• zmniejsza nasiąkliwość wody i olejów
• można zmywać wilgotną szmatką lub gąbką
• poprawia wygląd powierzchni
• do aplikacji na świeży oraz istniejący beton
• możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• zapewnia łatwiejsze utrzymanie w czystości

FORFIBRE PP

FORFIBRE HD

FORROAD

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA
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• Plastikowe pojemniki 
20 kg/24 szt. na palecie

• Plastikowe pojemniki 
10 kg/60 szt. na palecie

ZUŻYCIE: 2-8% wagowego udziału wody

ZUŻYCIE: 0,05-0,15 l w zależności od rodzaju podłoża

Barwnik do betonu oraz innych materiałów na bazie cementu

Gotowe do użycia wysoko skoncentrowane preparaty barwiące na bazie głównie tlenków 
żelaza. Łączą w sobie zalety przemysłowo stworzonej zawiesiny barwiącej  (wysoka siła 
barwienia i łatwa obróbka) z niespotykaną dotąd paletą odcieni dla betonu. Stosuje się 
je przede wszystkim do barwienia materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żel
betowych oraz posadzek przemysłowych i dekoracyjnych, dachówek, kostek brukowych, 
płyt chodnikowych, elementów wykończeniowych, betonów lekkich i innych produktów na 
bazie cementu: betonów prefabrykowanych, towarowych oraz galanterii betonowej

• duża gama kolorów
• wysoka intensywność barwienia
• na bazie naturalnych składników 
• możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• przyjazny dla środowiska

Impregnat do powierzchni betonowych zabezpieczający przed wnikaniem zabrudzeń

Gotowy do użycia preparat do zabezpieczania powierzchni betonowych, w szczególności 
posadzek przemysłowych i dekoracyjnych oraz kostki brukowej przed wnikaniem zabrudzeń. 
Polecany jest do zastosowania również na powierzchnie narażone na działanie olejów   i 
produktów ropopochodnych, takich jak parkingi, garaże, hale magazynowe i produkcyjne, 
powierzchnie biurowe i handlowe.

• łatwy z zastosowaniu
• ogranicza wnikanie zabrudzeń, olejów oraz wody
• łagodny zapach
• daje lekki połysk
• przy aplikacji na betony barwione w tym kostkę brukową uwydatnia kolor powierzchni
• szybko wysycha
• przyjazny dla środowiska

FORCOLOR

FORPROTECT TL

OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

POZOSTAŁE PRODUKTY
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Lista wybranych projektów referencyjnych z zastosowaniem posypek zrealizowanych przy współpracy z firmą FORMATIQ 
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REFERENCJE

Nr Nazwa inwestycji Miejscowość Powierzchnia m2 Materiał

1 VOLKSWAGEN Września 230 000 Neodur HE3

2 GMOPEL Tychy 30 000 Neodur HE65 light grey

3 SWEDSPAN Orla Białystok 40 000 Tal M Korund 3

4 TPV Polska Gorzów Wielkopolski 38 000 Tal M Korund 3

5 COM 40  COMFORTY Nowe Skalmierzyce 45 000 Tal M Korund 3

6 MICHELIN POLSKA S.A. Olsztyn 30 000 Tal M Synt

7 CENTRUM LOGISTYCZNOMAGAZYNOWE 
ZASADA TRANS SPEDITION Targowisko 25 000 Tal M Synt

8 ARENA Ostróda 25 000 Tal M Synt

9 ALIPLAST Lublin 25 000 Tal M Synt

10 KARTONPACK Nowa Sól 22 000 Tal M Synt

11 PRONAR Siemiatycze 13 000 Tal M Korund 3

12 WERNER KENKEL Bochnia 18 000 Tal M Synt 

13 LEAR CORPORATION Tychy 18 000 Tal M Korund 3

14 CAPITAL PARK Warszawa 35 000 Tal M Synt

15 SWEDWOOD Lubawa 25 000 Tal M Korund 3

16 KLAUS BORNE Gorzów Wielkopolski 18 000 Tal M Korund 3

17 RAIFFEISEN CENTRUM LOGISTYCZNE Warszawa 22 000 Tal M Korund 3

18 PANATTONI Czeladź 13 500 Neodur HE 3

19 GESTAMP Września 13 000 Tal M Synt

20 ZA BRAMKĄ Poznań 12 000 Tal M Syny

21 HANIL AUTOMOTIVE Bażanowice 12 000 Tal M Synt

22 FLEX FILMS Września 12 000 Tal M Korund 3

23 GALERIA WARMIŃSKA Olsztyn 18 000 Tal M Korund 3

24 SEGRO Nadarzyn 17 000 Neodur HE 3

25 EKOOKNA Kornice 20 000 Neodur HE 3

26 PIXEL  ALLEGRO Poznań 11 000 Tal M Synt

27 FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA Lublin 10 000 Neodur HE 3

28 VOLKSWAGEN Poznań  Antoninek 9 000 Neodur HE 3/HE65

29 MODI Łódź 10 000 Tal M Synt

30 NIJHOFFWASINK Kutno 16 000 Tal M Synt

31 POLISH ASSEMBLY CENTER Śrem 12 000 Tal M Synt

32 THULE Wieleń 13 000 Tal M Synt

33 SELGROS Wrocław 11 000 Tal M Korund 3

34 BASEN OLIMPIJSKI  GARAŻE Olsztyn 9 000 Tal M Korund 3

35 LUVENA  ZAKŁADY CHEMICZNE Luboń 9 000 Tal M Synt

36 BYDGOSKIE CENTRUM  
TARGOWOWYSTAWIEN NICZE Myślęcinek 7 000 Tal M Synt, Korocure

37 LIDL Legnickie Pole 7 000 Neodur HE 3

38 OBI Piotrków Trybunalski 7 000 Neodur HE3

39 OBI Kraków 7 000 Neodur HE3

40 OBI Sochaczew 9 000 Neodur HE3

41 OBI Miejsce Piastowe 10 000 Neodur HE3

42 OBI Suwałk 9 700 Neodur HE3

43 OBI Leszno 6 900 Neodur HE3

44 OBI Ostrów Wielkopolski 7 500 Neodur HE3

45 OBI Poznań 7 000 Neodur HE3

46 JEDNOSTKA WOJSKOWA MAGAZYNY Kutno 10 000 Tal M Synt
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POSADZKA NA PARKINGU COPERNICUS, TORUŃ FABRYKA SILNIKÓW OPEL, TYCHY

MUZEUM LOTNICTWA, KRAKÓWDRUKARNIA WERNER KENKEL, BOCHNIA

SKLEP BUDOWLANY OBI, LESZNO CASTORAMA, POZNAŃ
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