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Posadzki	przemysłowe	są	 jedną	 z	najbardziej	obciążonych	części	budynku.	
Muszą	one	wytrzymać	ekstremalne	obciążenia.	Najmocniejsza	 i	najbardziej	
odporna	na	ścieranie	nawierzchnia	w	dłuższej	perspektywie	jest	zawsze	naj-
lepszym	i	najbardziej	ekonomicznym	rozwiązaniem.	Oferowane	przez	nas	po-
sypki	utwardzające	linii	Neodur	oraz	Tal	M	na	bazie	naturalnych	kruszyw	min-
eralnych,	 korundowych	 oraz	 syntetycznych	 zapewniają	 wyjątkową	 trwałość	
posadzkom	przymysłowym.	

Co należy wiedzieć o posadzkach DST:

 ► ich	główną	zaletą	są	wysokie	parametry	techniczne.	

 ► jest	to	najtańsze	rozwiązanie	zapewniające	wyjątkową	trwałość	powierz
chniom	betonowym	poddawanych	różnego	rodzaju	obciążeniom.

 ► przy	 zastosowaniu	dekoracyjnym	należy	 liczyć	 się	 z	 ich	naturalnymi	 ce-
chami	takimi	jak:	surowy	wygląd,	niejednolitość	koloru,	możliwość	wystąpienia	
mikrorys	skurczowych,	brak	całkowitej	odporności	na	zabrudzenia.

 ► przy	 doborze	 posypki	 utwardzającej	 (DST)	 lub	 warstwy	 trudnościeral-
nej	 (WET	TO	WET	lub	WET	TO	DRY)	należy	wziąć	pod	uwagę	przewidywane	
warunki	eksploatacji	oraz	obciążenia	posadzki.	

 ► istotną	kwestią	 jest	 rodzaj	 impregnatu	zabezpieczającego	powierzchnię	
posadzki.	Dlatego	proponujemy	dwa	systemy	rozwiązań,	na	bazie	żywic	akry-
lowych	lub	preparatów	krzemianowych.	

Przykłady konstrukcji posadzek

NEODUR HE3 / TAL M KORUND 3 (DST)

1.	konstrukcyjna	płyta	betonowa
2.	posypka	utwardzająca	NEODUR	HE3	lub	TAL	M	KORUND	3
3.	impregnat	

NEODUR HE65 / TAL M KORUND 10 (WET TO DRY)

1.	konstrukcyjna	płyta	betonowa
2.	mostek	sczepny
3.	jastrych	trudnościeralny	NEODUR	HE65	lub	TAL	M	KORUND	10
4.	impregnat	

POSADZKI UTWARDZANE 
POWIERZCHNIOWO DST

TYP KOLOR JAKOŚĆ WIELKOŚĆ 
KRUSZYWA GRUBOŚĆ ZUŻYCIE WYTRZYMAŁOŚĆ 

NA ŚCISKANIE
WYTRZYMAŁOŚĆ 

NA ZGINANIE

NEODUR HE3 (DST) NEODUR HE3

szary	naturalny,	
jasnoszary,	
ciemnoszary,	
antracytowy,	
czerwony,	
beżowy

CT-C70-F9 0 - 3 mm ok. 2 - 3 mm 2,1	kg/m2/mm 70 MPa 9 MPa

TAL M KORUND 3 (DST) TAL M KORUND 3 CT-C50-F9 0 - 2 mm ok. 2 - 3 mm 2	kg/m2/mm 50 MPa 7 MPa

NEODUR HE65 
(WET TO WET, WET TO 
DRY)

NEODUR HE65 CT-C70-F9 0 - 3 mm 8 - 15 mm 2,1	kg/m2/mm 70 MPa 9 MPa

TAL M KORUND 10
(WET TO WET, WET TO 
DRY)

TAL M KORUND 10 CT-C60-F7 0 - 2 mm 10 - 12 mm 2	kg/m2/mm 60 MPa 7 MPa

Tabela 1. Właściwości produktów

HALA PRODUKCYJNA

HALA PRODUKCYJNA

1 1

2

2

3

3

4
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POSYPKI I WARSTWY UTWARDZAJĄCE

Oferujemy	posypki	utwardzające	do	posadzek	betonowych	na	bazie	naturalnych	kruszyw	kwarcowych,	
syntetycznych	oraz	korundowych	o	różnych	klasach	odporności	na	ścieranie.	Są	dostępne	w	kolorze	
szarym	naturalnym	oraz	w	wersjach	barwionych.	Gotowe	do	użycia	posypki	są	najbardziej	ekonomicz
nym	 rozwiązaniem	 stosowanym	przy	 betonowych	posadzkach	przemysłowych	w	 celu	 poprawy	 ich	

właściwości	mechanicznych.

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek betonowych

Mineralna,	sucha	posypka	na	bazie	kruszyw	naturalnych	do	utwardzania	powierz	chni	nowo	wykony-
wanych	posadzek	i	warstw	betonowych.	Sucha	posypka	utwardzająca	przezna	czona	jest	do	poprawy	
właściwości	mechanicznych,	głównie	zwiększenia	odporności	na	ścieranie	powierzchni	posadzek	prze-
mysłowych	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

FORTOP F1

Zużycie: ok. 3-5 kg/m2 (szary), ok. 5,5 kg/m2 (kolorowy)
Worki	25	kg
1200	kg	(48x25kg)	/	paleta

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek betonowych

Mineralna,	 sucha	posypka	na	bazie	 kruszyw	naturalnych	 i	 syntetycznych	do	utwardzania	powierzch-
ni	nowo	wykonywanych	posadzek	 i	warstw	betonowych.	Sucha	posypka	utwardzająca	przeznaczona	
jest	do	poprawy	właściwości	mechanicznych,	głównie	zwiększenia	odporności	na	ścieranie	powierzchni	
posadzek	przemysłowych	oraz	innych	warstw	betonowych.

 ► odporność	na	ścieranie	–	klasa	F6	/	AR	0,5	/	F8	/	C70
 ► 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

FORTOP F2

Zużycie: ok. 3-5 kg/m2 (szary), ok. 5,5 kg/m2 (kolorowy)
Worki	25	kg
1200	kg	(48x25kg)	/	paleta

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek betonowych

Mineralna,	sucha	posypka	na	bazie	kruszyw	naturalnych	i	syntetycznych	do	utwardzania	powierz	chni	
nowo	wykonywanych	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	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 F3

Zużycie: ok. 3-5 kg/m2 (szary), ok. 5,5 kg/m2 (kolorowy)
Worki	25	kg
1200	kg	(48x25kg)	/	paleta
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Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek zawierająca kruszywa korun-
dowe

Sucha	 posypka	 na	 bazie	 twardych	 kruszyw	mineralnych,	 korundowych	 do	 utwardzania	 powierzchni	
nowo	wykonywanych	 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

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

Mieszanka	na	bazie	cementu,	 twardych	kruszyw	kwarcowych	 i	 korundowych,	 zbrojona	mikrowłókna-
mi	 syntetycznymi.	 Przeznaczona	 do	 wykonywania	 mikrozbrojonych	 warstw	 	cementowych	 o	 kon-
trolowanych	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	utwardza-
jąca	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	
nowo	wykonywanych	 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	po	wierzchni.

 ► odporność	na	ścieranie		klasa	A1,5	/	F10	/	C70
 ► 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 utwardzania powierzchni posadzek zawierająca kruszywa syntety-
czne

Sucha	 posypka	 na	 bazie	 twardych	 kruszyw	mineralnych,	 syntetycznych	 do	 utwardzania	 powierzchni	
nowo	wykonywanych	posadzek	 i	warstw	betonowych,	przeznaczona	do obiektów	o dużych	obciąże-
niach.	 Poprawia	 zasadniczo	 właściwości	 mechaniczne	 nawierzchni,	 głównie	 zwiększa	 odporność	 na	
ściera	nie	powierzchni.

 ► odporność	na	ścieranie		klasa	A6	/	AR	0,5	/	F8	/	C70
 ►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

TAL M KORUND 3

TAL M KORUND 10

TAL M STRONG

TAL M SYNT 2

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

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

Zużycie: ok. 4-6 kg/m2 

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

Worki	30	kg
1260	kg	(42x30kg)	/	paleta

Worki	30	kg
1260	kg	(42x30kg)	/	paleta

Worki	30	kg
1260	kg	(42x30kg)	/	paleta

Worki	30	kg
1260	kg	(42x30kg)	/	paleta
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Mineralna, sucha posypka do powierzchniowego utwardzania betonowych posadzek przemy-
słowych

Mieszanka	twardych	kruszyw,	cementu	oraz	odpowiednio	dobranych	domieszek	chemicz	nych.	Dostęp-
na	w wielu	kolorach		patrz	karta	kolorów	firmy	KORODUR.	Poprawia	zasadniczo	właściwości	mecha
niczne	nawierzchni,	głównie	zwiększa	odporność	na	ścieranie	po	wierzchni.

 ► odporność	na	ścieranie	–	klasa	A6	(wg	EN	13813)
 ► 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

NEODUR HE 3

Zużycie: 35	kg/m2	(szary),	56	kg/m2	(z	barwnikiem)
Worki	25	kg
1200	kg	(48x25kg)	/	paleta

Mineralna, sucha posypka do powierzchniowego utwardzania betonowych posadzek przemy-
słowych

Mieszanka	twardych	kruszyw,	cementu	oraz	odpowiednio	dobranych	domieszek	chemicz	nych.	Dostęp-
na	w wielu	kolorach		patrz	karta	kolorów	firmy	KORODUR.	Poprawia	zasadniczo	właściwości	mecha				
niczne	nawierzchni,	głównie	zwiększa	odporność	na	ścieranie	po	wierzchni.

 ► odporność	na	ścieranie	–	klasa	A1,5	(wg	EN	13813)
 ► 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

NEODUR HE 3 SVS 1,5

Zużycie: 35	kg/m2	(szary),	56	kg/m2	(z	barwnikiem)
Worki	25	kg
1200	kg	(48x25kg)	/	paleta

Twardy jastrych mineralny do wykonywania posadzek przemysłowych o dużych obciążeniach, 
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	przemysłowych	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

NEODUR HE 65

Zużycie: 1735	kg/m2	(szary),	ok.	2,1	kg/m2/mm
Worki	25	kg
1200	kg	(48x25kg)	/	paleta

Twardy jastrych mineralny do wykonywania posadzek przemysłowych do największych ob-
ciążeń 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.	Specjalny	dodatek	włókien	polipropy	lenowych	znacznie	redukuje	powstawanie	
siatki	pęknięć.	Do	wykonywania	posadzek	przemysłowych	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 65 SVS 1,5

Zużycie: 913	kg/m2,	ok.	2,1	kg/m2/mm
Worki	25	kg
1200	kg	(48x25kg)	/	paleta
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Płynny impregnat krzemianowy do wzmacniania powierzchni betonowych

Płynny,	 wodny	 impregnat	 na	 bazie	 krzemianów	 o	 zwiększonej	 ilości	 części	 stałych	 do  utwar	dzania	
powie	rzchni	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

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	
powie	rzchni	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

Preparat na bazie krzemianów litu do utwardzania i doszczelniania posadzek betonowych

Wzmacnianiający,	uszczelnianiający	i	głęboko	penetrujący	impregnat	na	bazie	krzemianów	litu,	stoso-
wany	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)

FORSIL

FORLIT

FORLIT NANO

Zużycie: ok. 0,12-0,20 kg/m2 powierzchnie zacierane
              ok. 0,20-0,30 kg/m2 powierzchnie niezacierane              

Zużycie: ok. 0,12-0,20 kg/m2 powierzchnie zacierane
              ok. 0,20-0,30 kg/m2 powierzchnie niezacierane              

Zużycie: ok. 0,12-0,20 kg/m2 powierzchnie zacierane
              ok. 0,20-0,30 kg/m2 powierzchnie niezacierane              

Plastikowe	pojemniki
30		kg	/	24	szt.	na	palecie

Beczki	
250	kg	/	2	szt.	na	palecie

Plastikowe	pojemniki
30		kg	/	24	szt.	na	palecie

Beczki	
250	kg	/	2	szt.	na	palecie

Plastikowe	pojemniki
30		kg	/	24	szt.	na	palecie

Beczki	
250	kg	/	2	szt.	na	palecie

IMPREGNATY DO POSADZEK
I NAWIERZCHNI BETONOWYCH

Oferta	preparatów	płynnych	obejmuje	chemię	do	pielęgnacji	posadzek	nowo	wykonywanych	w	postaci	żywic	akry-

lowych	w	układzie	rozpuszczalnikowym	lub	wodnym,	jak	i	impregnaty	na	bazie	krzemianów	sodu,	potasu	czy	litu	do	

wzmacniania	nawierzchni	betonowych	i	posadzek	przemysłowych.
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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	połysk.	
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	

Preparat na bazie krzemianów litu i dyspersji polimerowych wzmacniający powierzchnie beto-
nowe oraz redukujący odparowanie wody

Wzmacniający,	 uszczelniający,	 redukujący	 odparowanie	 wody	 preparat	 krzemianowopoliemrowy	 do	
nowych	posadzek	betonowych.	Aplikacja	po	zatarciu	powierzchni	posadzki.	Szczególnie	zalecany	przy	
posadzkach	utwardzanych	powierzchniowo.	Dzięki	redukcji	odparowania	wody	ma	właściwości	pielę
gnujące.	Jest	zalecany	jako	warstwa	ostateczna	posadzek.	Po	nałożeniu	wnika	w	strukturę	betonu,	gdzie	
w	wyniku	 reakcji	 chemicznej	następuje	 stopniowe	wypełnianie	porów	w	przypowierzchniowej	 strefie	
betonu.

 ► aplikacja	na	świeży	beton
 ► zwiększa	połysk	powierzchni	posadzek
 ► redukuje	odparowanie	wody	we	wczesnej	fazie	dojrzewania	betonu
 ► bezbarwny,	bezzapachowy
 ► zwiększa	odporność	na	ścieranie,	mrozoodporność	i	odporność	chemiczną	powierzchni

FORLIT NANO FINISH

FORLITHIUM ACTIVE

Zużycie: ok. 0,10-0,15 kg/m2 powierzchnie zacierane
              ok. 0,10-0,20 kg/m2 powierzchnie niezacierane              

Zużycie: ok. 0,10-0,20 kg/m2 powierzchnie zacierane
              ok. 0,15-0,30 kg/m2 powierzchnie niezacierane              

Plastikowe	pojemniki
30		kg	/	24	szt.	na	palecie

Beczki	
250	kg	/	2	szt.	na	palecie

Plastikowe	pojemniki
30		kg	/	24	szt.	na	palecie

Beczki	
250	kg	/	2	szt.	na	palecie

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,	par
king	i	dróg.	FORCURE	jest	również	przeznaczony	do impregnowania	starych	podłóg	betonowych	w	celu	
wzmocnienia	i zapewnienia	szczelności.	Nadaje	się	do	aplikacji	zarówno	na	utwardzone	powierzchnio-
wo,	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

FORCURE S1

Zużycie: ok. 0,10-0,20 l/m2 
Metalowe	pojemniki
30	l	/	12	szt.	na	palecie

Impregnat do betonu, żywica akrylowa na bazie rozpuszczalników

Żywica	na	bazie	złożonych	komponentów	rozpuszczalnikowych	pochodzenia	organicznego.	Preparat	
stosowany	do	 impregnacji,	 uszczel	nienia	 i	wzmacniania	nowo	wykonywanych	posadzek	betonowych	
zewnętrznych:	placów	manewrowych,	par	king	i	dróg.	FORCURE	jest	również	przeznaczony	do impreg-
nowania	 starych	 podłóg	 betonowych	w	 celu	 wzmocnienia	 i  zapewnienia	 szczelności.	 Nadaje	 się	 do	 
aplikacji	zarówno	na	posadzki	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

FORCURE S2

Zużycie: ok. 0,10-0,20 l/m2 
Metalowe	pojemniki
30	l	/	18	szt.	na	palecie

Nowość!
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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	nowo	
wykonywanych	nawierzchni	zewnętrznych:	placów	manewrowych,	parkingów,	pasów	startowych	oraz	
dróg.	Nadaje	się	do	stosowania	na	powierzchnie	betonowe	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

Rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizuący

FORFOB	S	to	bezbarwny,	silikonowy	impregnat	hydrofobizujący	na	bazie	rozpuszczalników	do	podłoży	
mineralnych	–	efekt	odpychania	wody.	Do	zabezpieczania	wszelkich	powierzchni	mineralnych,	szcze-
gólnie	betonowych	nawierzchni	zewnętrznych	w	tym	lotnisk,	placów,	dróg	manewrowych,	placów	pos-
tojowych,	itp.	

 ► do	stosowania	na	zewnątrz	i	wewnątrz	budynków
 ► na	bazie	rozpuszczalników
 ► głęboka	penetracja
 ► nie	powoduje	wykwitów
 ► ułatwia	usuwanie	plam	z	oleju
 ►może	być	aplikowany	nawet	na	wilgotne	podłoża

Impregnat na bazie polimeru, nie zawierający rozpuszczalników, wosków, przyjazny dla środowi
ska 

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

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

FORWAX

FORFOB S

FORCURE EKO

Zużycie: ok. 0,10-0,20 kg/m2          

Zużycie: ok. 0,10-0,50 kg/m2          

Zużycie: ok. 0,10-0,20 kg/m2

Plastikowe	pojemniki
25	kg	/	24	szt.	na	palecie

Beczki	
220	kg	/	2	szt.	na	palecie

Paletopojemnik	1000	kg

Plastikowe	pojemniki
20	kg	/	22	szt.	na	palecie

Plastikowe	pojemniki
25	kg	/	24	szt.	na	palecie

Beczki	
220	kg	/	2	szt.	na	palecie

Zakres	stosowania	impregnatów

■Możliwe       ■■Optymalne      ■■■Najlepsze

FORSIL FORLIT FORLIT NANO FORLIT NANO 
FINISH

FORLITHIUM 
ACTIVE FORCURE FORCURE EKO FORWAX

Na	świeżo	wykonane	
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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Jednoskładnikowa elastyczna masa uszczelniająca na bazie poliuretanu

Masa	uszczelniająca,	która	 twardnieje	pod	wpływem	wilgoci	zawartej	w powietrzu.	 Jest	 	trwale	elasty-
czna.	Wykazuje	doskonałą	przyczepność	do większości	materiałów	stosowanych	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
 ► uszczelnianie	połączeń	zgrzewanych	i	skręcanych
 ► uszczelnianie	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

FORFLEX PU 40 / 50 / 50 EXT

Zużycie: w zależności od grubości szczeliny
Kartusze
600	ml/20	szt.	w	kartonie/800	szt.	na	palecie

Jednoskładnikowy poliuretanowy roztwór gruntującoimpregnujący

Do	 gruntowania	 podłoży	 betonowych	 pod	 powierzchniowe	 zabezpieczenia	 powłokowe	 z	 żywic	 poli-
uretanowych	oraz	do	gruntowania	wszelkiego	rodzaju	szczelin	dylatacyjnych	wypełnianych	następnie	
poliuretanowymi	masami	uszczelniającymi	ForFlex	PU	50.	Może	być	także	stosowany	jako	roztwór	grun-
tujący	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

FORPRIME PU

Zużycie: 0,15-0,30 kg/m2
Pojemniki
1L/20	szt.	w	kartonie

SYSTEMY DYLATACYJNE
Kategoria	ofertowa	“dylatacje”	to	szeroka	gama	produktów	stosowanych	do	wypełnienia	dylatacji	posadzek	
przemysłwocyh	i	dekoracyjnych	–	masy	dylatacyjne	i	uszczelniacze	do	zastosowania	wewnątrz	i	na	zewnątrz	
budynków	oraz	akcesoria:	sznur	dylatacyjny,	pistolet	do	aplikacji	mas.	Oferujemy	także	roztwór	do	gruntowa-
nia	impregnacji	dylatacji	oraz	profile	dylatacyjne,	które	mogą	być	stosowane	przy	posadzkach	narażonych	na	
duże	obciążenia	i	wibracje.	Produkty	i	akcesoria	do	wypełnień	dylatacji	i	profile	dylatacyjne	to	ważny	element	

przy	projektowaniu	posadzki	przemysłowej,	który	może	decydować	o	końcowej	jakości	jej	wykonania.

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	kompatybilny	ze	wszystkimi	innymi	środkami	
uszczelniającymi.	Używany	do	wstępnego	wypełniania	szczelin	dylatacyjnych	przed	ostatecznym	uszcze
lnieniem	materiałem	 trwale	 elastycz	nym.	 Sznury	mają	 zastosowanie	 we	 wszelkiego	 rodzaju	 uszcze
lnieniach	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*

FORCORD

*inne szerokości dostępne na zamówienie
Rolka
1000mb/6	rolek	w	kartonie/12	rolek	na	palecie
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Systemowy, stalowy profil dylatacyjny

Szerokość	płaskownika,	ilość	i	rodzaj	dybli,	jak	i	wysokość	profili	jest	dobierana	do	typu	posadzki	i	pro-
jektowanych	obciążeń.	

 ► 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

FORJOINT

*Możliwość wykonania górnego płaskownika w wersji ocynkowanejElementy	o	długości	3	mb

Systemowy, stalowy profil dylatacyjny do cichych przejazdów

Górna	płyta	stalowa	zmniejsza	uderzenia	kół	wózków	w	krawędź	profili	ze	względu	na	jego	specyficzny	
kształt.	Szerokość	płaskownika,	ilość	i	rodzaj	dybli,	jak	i	wysokość	profili	jest	dobierana	do	typu	posadzki	
i	projektowanych	obciążeń.

 ►minimalizuje	uszkodzenia	kół	i	łożysk	wózków	widłowych
 ► 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

FORJOINT SP

*Możliwość wykonania górnego płaskownika w wersji ocynkowanejElementy	o	długości	2,9	mb

Stalowa dylatacja systemowa do zabezpieczania krawędzi w posadzkach oraz płytach betonowych.

Profile	ForJoint	to	wysokiej	jakości	system	stalowych	profili	dylatacyjnych,	przeznaczony	do ochrony	krawędzi	posadzek	betonowych. Zalecany	jest	
do	stosowania	w	posadzkach	betonowych	posadowionych	na	gruncie,	narażonych	na	duże	obciążenia	statyczne	i	dynamiczne. ForJoint	może	być	
wykorzystywany	zarówno	w	posadzkach	dylatowanych	jak	i	bezspoinowych,	zbrojonych	tradycyjnymi	siatkami	stalowymi	lub	też	włóknem	rozpro-
szonym. W	trakcie	wylewania	posadzki	betonowej,	ForJoint	pełni	rolę	szalunku	traconego,	minimalizującego	efekt	klawiszowania	płyt.

SYSTEM STALOWYCH PROFILI DYLATACYJNYCH

Nośność systemu dyblowania w zależności od liczby dybli w jednym profilu dylatacyjnym [kN/mb], stal S355MC, beton C25/30

Rozmiar	dybla	180x120x8mm rozwarcie	szczeliny

Liczba	dybli	na	profil	dylatacyjny 0 5 10 15 20 25

5D 303 197 136 101 79 65

6D 364 236 163 121 95 78

7D 424 276 190 141 111 91

Rozmiar	dybla	180x140x10mm rozwarcie	szczeliny

Liczba	dybli	na	profil	dylatacyjny 0 5 10 15 20 25

5D 379 267 195 150 120 99

6D 455 321 235 180 144 119

7D 530 374 273 210 168 139

Zgodnie	z	Raportem	Technicznym	Nr	34	z	2013	r.	(edycja	IV)

Wysokość	profilu	FORJOINT	należy	każdorazowo	dostosowywać	do	grubości	płyty	betonowej,	stosując	się	do	wytycznych	w	tabeli	1:

Grubość	posadzki	[mm] 110-130 131-150 151-170 171-190 191-210 211-230 231-250

FORJOINT	H	[mm] 100 120 140 160 180 200 220
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Podstawowy, stalowy profil dylatacyjny do przerw roboczych

Profil	 z	 dyblami	 dla	 posadzek	przemysłowych	o	małym	 i	 sporadycznym	 ruchu	 z	wąsami	 i	 dyblami	 z	
blachy.	Stosuje	się	jako	dzienne	zakończenie	pracy.

 ► 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

FORJOINT B

*Górna powierzchnia profilu jest frezowana mechanicznie Elementy	o	długości	3	mb

Systemowy, stalowy profil dylatacyjny do szerokich szczelin 

Profil	 stanowi	 połączenie	 systemu	opartego	 na	 płaskownikach	 przykrywających	 szczelinę.	 Szerokość	
płaskownika,	ilość	i	rodzaj	dybli,	jak	i	wysokość	profili	jest	dobierana	do	typu	posadzki	i	projektowanych	
obciążeń.

 ►minimalizuje	zużycie	masy	dylatacyjnej	i	sznura
 ► 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

FORJOINT P

*Możliwość wykonania górnego płaskownika w wersji ocynkowanejElementy	o	długości	3	mb

Aluminiowy system łączników dla ruchu pieszego i kołowego

Dzięki	dużemu	zakresowi	ruchu	łączniki	te	mogą	być	stosowane	do	kompensowania	naprężeń	wynika-
jących	z	ruchów	sejsmicznych	podłoża.	Ukryte	prowadnice	ślizgowe	sprawiają,	że	powierzchnia	górna	
jest	płaska	i	pozbawiona	krawędzi.	

 ►minimalizuje	hałas	w	trakcie	ruchu	kołowego
 ► zapewnia	łatwość	utrzymania	czystości	posadzki
 ► zapewnia	swobodny	ruch	suwliwy	rozdzielonych	płyt	względem	siebie
 ►montaż	zapewnia	monolityczne	połączenie	płyt
 ► podnosi	właściwości	użytkowe

FORJOINT ALU HDS

*Możliwość wykonania górnego płaskownika w rozmiarach 255, 305, 360 i 410 mmElementy	o	długości	3	mb

Stalowy profil naprawczy do uszkodzonych posadzek przemysłowych

Specjalnie	zaprojektowany	kształt	dylatacji	w	dużym	stopniu	minimalizuje	drgania	powodowane	prze-
jazdem	wózków	widłowych	oraz	innych	pojazdów	poruszających	się	po	posadzce	bez	względu	na	rodzaj	
ogumienia.

 ►minimalizuje	uszkodzenia	kół	i	łożysk	wózków	widłowych
 ► eliminuje	drgania	podczas	przejazdów
 ► zapewnia	swobodny	ruch	suwliwy	rozdzielonych	płyt	względem	siebie
 ► zwiększa	wytrzymałość	krawędzi	i	naroży	płyt
 ► zabezpiecza	krawędzie	płyt	przed	wykruszaniem
 ► podnosi	właściwości	użytkowe

FORJOINT SPN

*Profile ForJoint SPN są dostarczane na palecie wraz z kątownikami montażowymiElementy	o	długości	3	mb

Nowość!
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Bezskurczowa zaprawa PCC do strukturalnych napraw konstrukcji i posadzek betonowych, 
niewymagająca warstwy sczepnej

Mieszanina	 cementów,	wyselekcjonowanego	 kruszywa	 kwarcowego,	włókien	 z	 tworzywa	 sztucznego,	
polimerów	oraz	substancji	modyfikujących.	Materiał	ten	odznacza	się	szybkim	przyrostem	wytrzymało
ści	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 betonowych, 
niewymagająca warstwy sczepnej

Mieszanina	 cementów	 do	 naprawy	 betonu,	 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	1040	mm.

 ► aplikacja	bez	mostka	sczepnego
 ► uziarnienie	do		4	mm
 ►materiał	niskoskurczowy
 ► bardzo	dobra	przyczepność	do	podłoża	i	zbrojenia

Bezskurczowa zaprawa PCC do strukturalnych napraw konstrukcji i posadzek betonowych, 
niewymagająca warstwy sczepnej

Mieszanina	 cementów,	 mineralna	 zaprawa	 naprawcza,	 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.	
Zaprawy	 naprawcze	 do	 betonu	 są	 niskoskurczowe,	 tzn.	 wykazują	 skurcz	 bliski	 zeru	 w	 przeciętnych	
warunkach	pielęgnacji.	Grubość	warstwy	40100	mm.

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

FORMOVE M1

FORMOVE M2

FORMOVE M3

Zużycie: ok. 2,1 kg/m2/mm

Zużycie: ok. 2,2 kg/m2/mm

Zużycie: ok. 2,3 kg/m2/mm

Worki	25	kg	(z	wkładką	foliową)	
1000	kg	(48x25	kg)/	paleta

Worki	25	kg	(z	wkładką	foliową)	
1000	kg	(48x25	kg)/	paleta

Worki	25	kg	(z	wkładką	foliową)	
1000	kg	(48x25	kg)/	paleta

NAPRAWA BETONU
Oferta	materiałów	do	napraw	betonu	oraz	żelbetu	składa	się	z	różnego	rodzaju	zapraw	naprawczych	o	szerokim	
spektrum	zastosowań,	przeznaczonych	do	wyrównywania	 i	 zabezpieczania	powierzchni	posadzek	betonowych,	
wypełniania	ubytków	i	pęknięć	oraz	mas	samorozlewnych.	Nowością	w	ofercie	jest	unikalny,	szybkowiążący	beton	
Rapid	Set®.	Jedynie	oryginalne	produkty	Rapid	Set®	zawierają	niskoskurczowy,	szybkosprawny	i	trwały	cement	CTS.	
W	Stanach	Zjednoczonych	nazwa	Rapid	Set	 już	od	dekad	oznacza	 innowacyjną,	wysokiej	 jakości	 i	 sprawdzoną	
technologię	produkcji	 cementu	CTS.	Wszelkie	szczegółowe	 informacje	na	 temat	zapraw	do	napraw	konstrukcji	
oraz	posadzek	i	nawierzchni	betonowych	znajdują	się	w	kartach	technicznych	dostępnych	w	szczegółowym	opisie	

produktów	poniżej.
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Posadzka samorozlewna, szybkowiążąca przeznaczona do aplikacji na podłoża betonowe, gr. 
warstwy 330 mm

Do	wykonywania	cienkich	warstw	na	różnego	typu	podłożach	cementowych	i	betonowych,	przed	na-
kładaniem	 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

Zużycie: ok. 1,5 kg/m2/mm
Worki	25	kg	(z	wkładką	foliową)	
1200	kg	(48x25	kg)/	paleta

Szybkowiążąca masa naprawcza, 50600 mm

Rapid	Set®	CONCRETE	MIX	 to	wysokiej	 jakości,	 łatwy	w	wykonaniu,	uniwersalny,	mineralny	 i  szybko–
wiążący	materiał,	idealny	do	prac,	w	których	wymagane	jest	osiągnięcie	szybkiej	wytrzymałości,	trwałości	
i	niewielkiego	skurczu.	CONCRETE	MIX	to	uniwersalny	produkt	przeznaczony	do	napraw	ogólnych	oraz	
konstrukcji	betonowych,	do	naprawy	oraz budowy	ścieżek,	dróg,	fundamentów	betonowych,	pod	funda-
menty	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

RAPID SET® CONCRETE MIX

Zużycie: ok. 2,0 kg/m2/mm
Worki	25	kg	(z	wkładką	foliową)	
1200	kg	(48x25	kg)/	paleta

Uniwersalna, mineralna zaprawa naprawcza, 0100 mm

Rapid	Set®	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	uniwersalny,	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® CEMENT ALL

Zużycie: ok. 2,0 kg/m2/mm
Worki	25	kg	(z	wkładką	foliową)	
1200	kg	(48x25	kg)/	paleta

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza, 15150 mm

Rapid	 Set®	 MORTAR	 MIX	 to	 wysokiej	 jakości,	 łatwa	 w	 wykonaniu,	 uniwersalna,	 mineralna	 zaprawa,	
idea	lna	do	prac,	w	których	wymagane	jest	osiągnięcie	szybkiej	wytrzymałości,	 trwałości	 i	niewielkiego	
skurczu.	MORTAR	MIX	to	uniwersalny	produkt	przeznaczony	do	napraw	ogólnych	oraz	konstrukcji	beto-
nowych,	do	napraw	tynków,	tynków	szlachetnych,	jednowarstwowych	tynków	zewnętrznych,	powierzch-
ni	prefabrykatów	i	konstrukcji	betonowych	i	żelbetonowych,	warstw	posadzkowych,	ubytków	przy	de
skowaniu,	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

RAPID SET® MORTAR MIX

Zużycie: ok. 2,0 kg/m2/mm
Worki	25	kg	(z	wkładką	foliową)	
1200	kg	(48x25	kg)/	paleta
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Grunt na bazie dyspersji polimerowej do powierzchni mineralnych o normalnej oraz zmniej
szonej chłonności

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

KEMAGRUND A

Zużycie: ok. 0,10-0,20 kg/m2

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

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	zalecany	przy	iniekcjach	podposadzko
wych.
Przeznaczony	do	wypełniania	spękań	i	pustych	przestrzeni	w	konstrukcjach	betonowych,	żelbe	towych	
oraz	z	cegły	i	kamienia.	Znajduje	on	zastosowanie	przy	wypełnianiu	i	usz	czelnianiu	nawet	bardzo	wą
skich	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

KEMA CI 50

Zużycie: ok. 1,7 kg/dm3
Worki	20	kg	(z	wkładką	foliową)	
1200	kg	(60x20	kg)/	paleta

Masa do wyrównywania podłoży cementowych, gr. 540 mm

Niskoskurczowa	masa	na	bazie	cementu	 i	polimerów	przeznaczona	do	wyrównania	podłoży	cemen-
towych.	 Możliwość	 wykonywania	 spadków.	 Do	 wyrównywania	 starych	 i	 zniszczonych	 nawierzchni	
beto	nowych	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

LINEA 840 M

Zużycie: ok. 20 kg/m2/cm
Worki	30	kg	(z	wkładką	foliową)	
1260	kg	(42x30	kg)/	paleta

Mieszanka cementowa do zalewania szczelin i do kotwienia, 20120 mm

Sucha	mieszanka	piasków	kwarcowych,	cementu	portlandzkiego,	zawiera	specjalne	do	mieszki	uplasty-
czniające	i	redukujące	skurcz.	

Do	zalewania	konstrukcji	stalowych,	do	kotwienia,	do	podlewania	podstaw	maszyn,	fundamentów	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

ISOTAL

Zużycie: ok. 2 kg/dm3
Worki	30	kg	(z	wkładką	foliową)	
1260	kg	(42x30	kg)/	paleta
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POSADZKI ŻYWICZNE

Posadzki	z	żywic	epoksydowych	i	poliuretanowych,	mają	wszechstronne	zastosowanie.	To	nowoczesne	systemy	
wykończenia	podłóg,	które	wspaniale	dopasowują	się	do	każdego	wnętrza,	nadając	mu	niepowtarzalny,	 repre

zentacyjny	charakter.	Są	powszechnie	stosowane	we	wszelkich	obiektach	użyteczności	publicznej.	

Antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i naturalnego kruszy-
wa kwarcowego

Stanowi	specjalistyczne	rozwiązanie	przeznaczone	do	stosowania	w	obiektach	przemysłowych,	techni
cznych	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

FORPOX SR

1.	 Wykonanie	warstwy	gruntującowyrówna			
	 wczej	–	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 Klasa antypoślizgowości: R11 - R12

1
1

2
2

3

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

Stanowi	 specjalistyczne	 rozwiązanie	 przeznaczone	 do	 stosowania	 w	 obiektach	 przemysłowych,	
technicz	nych	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 STA

1.	 Wykonanie	warstwy	gruntującowyrówna
	 wczej	–	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	100	ST	lub	FORPOX	100	UV Klasa antypoślizgowości: R11 - R12

1
1

2
2

3

Samorozlewny system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych

Stanowi	specjalistyczne	 rozwiązanie	przeznaczone	do	stosowania	w	obiektach	przemysłowych,	 tech-
nicznych	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,	 wystawien-
nicze.

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

FORPOX SL

1.	 Wykonanie	warstwy	gruntującej		FORPOX		
	 100	Z	+	wypełniacz	mineralny
2.	 Wykonanie	warstwy	zasadniczej	typu		
	 samorozlewnego		FORPOX	200	w	kolorze	z		
	 dodatkiem	wypełniacza	mineralnego Klasa antypoślizgowości: R9

1

2
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Lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i barwionego 
kruszywa kwarcowego

Stanowi	 specjalistyczne	 rozwiązanie	 przeznaczone	 do	 stosowania	 w	 obiektach	 przemysłowych,	
technicz	nych	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	lekko	antypoślizgowa	
 ► wysoka	odporność	mechaniczna
 ► wysoka	odporność	chemiczna
 ► wysoka	odporność	na	nasiąkanie	i	oddziaływanie	środowiska	mokrego
 ► wysoka	estetyka

FORPOX STB

1.	 Wykonanie	warstwy	gruntującowyrówna
	 wczej	–	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	100	ST	lub	FORPOX	100	UV Klasa antypoślizgowości: R11

1
1

2
2

3

Cienkopowłokowy system posadzkowy o strukturze gładkiej  typ malarski

Stanowi	 specjalistyczne	 rozwiązanie	 przeznaczone	 do	 stosowania	 w	 obiektach	 przemysłowych,	
technicz	nych	i	socjalnych	narażonych	na	lekkie	warunki	eksploatacyjne.	

Zastosowanie:	obiekty	techniczne,	magazynowe,	produkcji	lekkiej,	obiekty	socjalne,	wysta	wiennicze,	ga-
raże	przydomowe.

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

FORPOX TL

1.		 Wykonanie	warstwy	gruntującej	–	 
 FORPOX  100 ST    
2.		 Wykonanie	1	warstwy	zasadniczej	–	 
 FORPOX 200   
3.		 Wykonanie	2	warstwy	zasadniczej	–	 
 FORPOX 200 Klasa antypoślizgowości: R10

1
2

3

Cienkopowłokowy strukturalny system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych

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	eks
ploatacyjne.

Zastosowanie:	obiekty	techniczne,	magazynowe,	produkcji	lekkiej,	obiekty	socjalne,	wysta	wiennicze,	ga-
raże	przydomowe.

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

FORPOX TLX

1.		 Wykonanie	warstwy	gruntującej	–	 
 FORPOX  100 ST    
2.		 Wykonanie	1	warstwy	zasadniczej	–	 
 FORPOX 200   
3.		 Wykonanie	2	warstwy	zasadniczej	–	 
 FORPOX 200 TX Klasa antypoślizgowości: R11

1
2

3

Sztywny, lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i natu-
ralnego kruszywa kwarcowego  typ zasypywany

Stanowi	 specjalistyczne	 rozwiązanie	 posadzkowe	przeznaczone	 do	 stosowania	w	 zamkniętych	 obie
ktach	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

1.	 Wykonanie	warstwy	gruntującowyrówna
	 wczej	–	FORPOX	100	Z	+	posypka	z	natu	
	 ralnego	kruszywa	kwarcowego
2.	 Wykonanie	warstwy	zasadniczej	–	FORPOX		
	 100	ST	lub	FORPOX	100	Z	z	wypełniaczem	
	 kwarcowym	+	posypka	z	naturalnego	kruszy	
	 wa	kwarcowego		
3.	 Wykonanie	warstwy	wykończeniowej	–	 
	 FORPOX	200	kolor	RAL Klasa antypoślizgowości: R11 - R12

1
1

2
2

3
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Wysokoelastyczny,	lekko	antypoślizgowy	system	posadzkowy	oparty	na	bazie	żywic	poliuretanowych	i	
naturalnego	kruszywa	kwarcowego		typ	zasypywany

Stanowi	 specjalistyczne	 rozwiązanie	 posadzkowe	 przeznaczone	 do	 stosowania	 w	 zamkniętych	 i	 ot-
wartych	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

FORPUR SR OS11A

1.	 Wykonanie	warstwy	gruntującowyrówna
	 wczej	–	FORPOX	100	Z	+	posypka	z	natural	
	 nego	kruszywa	kwarcowego
2.	 Wykonanie	warstwy	zasadniczej	–	 
	 FORPUR	100	Z	z	wypełniaczem	 kwarcowym		
	 +	posypka	z	naturalnego	kruszywa	kwarco	
	 wego		
3.	 Wykonanie	warstwy	wykończeniowej	–	 
	 FORPUR	200	kolor	RAL Klasa antypoślizgowości: R11

1
1

2
2

3

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	 przemy-
słowych,	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

FORPOX 100 ST

Komplet	27	kg:
komponent	A	20	kg	+	komponent	B	9,2	kg

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 UV

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

Wysokoelastyczny, lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic poliureta-
nowych i naturalnego kruszywa kwarcowego z membraną hydroizolacyjną

Stanowi	 specjalistyczne	 rozwiązanie	 posadzkowe	 przeznaczone	 do	 stosowania	 w	 zamkniętych	 i	 ot-
wartych	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

FORPUR SR OS11B

Klasa antypoślizgowości: R11

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

1
1

2
2

3
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Dwukomponentowa, bezbarwna żywica epoksydowa do zastosowań technicznych

Stanowi	 podstawowy	 element	 wielu	 systemów	 posadzkowych	 w	 obszarach	 przemysłowych,	 parkin-
gowych,	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	

FORPOX 100 Z

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

Dwukomponentowa, pigmentowana żywica epoksydowa do warstw samorozlewnych i powło-
kowych

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	tech-
nicznych.

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

FORPOX 200

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

Dwukomponentowa, pigmentowana żywica poliuretanowa do warstw samorozlewnych i powło-
kowych 

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	tech-
nicznych.

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

FORPUR 200

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

FORPUR	SR	OS011B,	OBIEKT	GARAŻOWY FORPUR	SR	OS011B,	OBIEKT	GARAŻOWY



21POSADZKI ŻYWICZNE

PALETA KOLORÓW FORPOX

PODSTAWOWE KOLORY PIASKÓW KWARCOWYCH

KOLOROWE MIESZANKI PIASKÓW KWARCOWYCH

RAL 1001 RAL 1015 RAL 3009 RAL 5023 RAL 6011

RAL 7001 RAL 7024 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040

FQ 001 FQ 002 FQ 003 FQ 004 FQ 005

FQ 006 FQ 007 FQ 008 FQ 009 FQ 010

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

ŻYWICA	W	SYSTEMIE	STA,	POMIESZCZENIE	GOSPODARCZE FORPOX	SR,	HALA	GARAŻOWA
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*	Mineralne	posadzki	dekoracyjne	to	jastrychy	cementowe,	które	podlegają	prawom	fizyki.	Wskutek	niekorzystnych	i	nieprzewidywalnych	warunków	na	miej	scu	budowy	
oraz	wpływu	np.	temperatury,	przeciągów	lub	promieniowania	słonecznego	może	dojść	do	nieplanowanych/niepożądanych	zjawisk	(rysy,	wykruszenia).	Przyczyny	powst-
awania	rys	są	różnorodne	I	nie	można	w	pełni	wykluczyc	ich	pojawienia	się.	W	zależności	od	jakości	projektu	i	wykonania	można	znacząco	zredukować	ich	ilość	i	wielkość.	
Rysy	nie	wpływają	negatywnie	na	walory	estetyczne	podłogi.	Posadzki	dekoracyjne	bazują	na	naturalnych	materiałach	mineralnych,	dlatego	nie	można	wykluczyć	różnic	
w	kolorze	i	strukturze.	W	zależności	od	pory	dnia,	kąta	padania	światła	oraz	punktu	obserwacji	jastrych	dekoracyjny	może	wyglądać	inaczej.

Przenosimy	 technologię	 nowoczesnych	 posadzek	mineralnych	 do	 Twojego	
wnętrza.
Na	bazie	doświadczenia	w	zakresie	utwardzanych	posadzek	przemysłowych	
zostały	 opracowane	 nowe	 produkty	 i	 systemy	 do	 tworzenia	 mineralnych	
podłóg	dekoracyjnych	cechujących	się	trwałością,	elegancją	oraz	wyjątkowym	
wyglądem.	
Każda	 posadzka	 dekoracyjna	 jest	 unikatowym	dziełem	 sztuki	 prawdziwego	
rzemiosła.	 Szczególnie	 cenione	 są	 podłogi,	 które	 wyrażają	 pewną	 indywi
dualność.	Oferowane	przez	nas	posadzki	dekoracyjne	to	optymalna	synteza	
trwałości,	estetyki,	oryginalności	i	wyjątkowości.

Co należy wiedzieć o mineralnych posadzkach dekoracyjnych:

 ► nie	są	to	typowe	posadzki	katalogowe,	dlatego	powinna	być	zapewniona	
współpraca	pomiędzy	klientem,	architektem	i	wykonawcą	na	każdym	etapie	
tworzenia.	

 ► wykonawcy	 realizujący	 posadzki	 dekoracyjne	 powinni	 wykazywać	 się	
fachową	wiedzą,	doświadczeniem,	umiejętnościami	oraz	wyczuciem	estety-
cznym.

 ► przed	 rozpoczęciem	prac	 należy	 sporządzić	 szczegółowy	plan	 realizacji	
posadzki	z	uwzględnieniem	m.in.	układu	dylatacji,	wyglądu	posadzki,	wykona-
nia	szczegółów	konstrukcyjnych,	itp.

 ► należy	 uwzględnić	 rodzaj	 warstwy	 cementowej	 w	 kontekście	 przewidy-
wanej	posadzki.*	

 ► istotną	kwestią	jest	zapoznanie	się	z	referencjami.	

 ► zalecamy	wykonanie	próbnego	pola	jako	posadzki	wzorcowej.	

 ► konserwacja	 wstępna,	 zabezpieczenie	 przed	 poplamieniem	 oraz	 regu
larne	czyszczenie	 i	wykonywanie	zabiegów	pielęgnacyjnych	pozwolą	cieszyć	
się	ładnym	wyglądem	Twojej	posadzki	przez	długie	lata.

POSADZKI DEKORACYJNE 

TYP KOLOR JAKOŚĆ WIELKOŚĆ 
KRUSZYWA GRUBOŚĆ ZUŻYCIE WYTRZYMAŁOŚĆ 

NA ŚCISKANIE
WYTRZYMAŁOŚĆ 

NA ZGINANIE

TRU®

dekoracyjna, mineralna 
posadzka samorozlewna, 
szybkowiążąca

TRU®
indywidualny,
dekoracyjne	
kruszywa

CT-C40-F10 0 - 1 mm ok. 40 - 35 mm 1,7	kg/m2/mm
20	MPa	po	4h
34	MPa	po	24h
45 MPa po 28d

6	MPa	po	24h
11 MPa po 28d

TRU® PC
indywidualny,
dekoracyjne	
kruszywa

CT-C40-F10 0 - 1 mm ok. 40 - 35 mm 1,7	kg/m2/mm
20	MPa	po	4h
34	MPa	po	24h
45 MPa po 28d

6 MPa

TRU® GREY
indywidualny,
dekoracyjne	
kruszywa

CT-C40-F10 0 - 1 mm ok. 40 - 35 mm 1,7	kg/m2/mm
20	MPa	po	4h
34	MPa	po	24h
45 MPa po 28d

6 MPa

GRANIDUR 
szlifowany, mineralny 
jastrych dekoracyjny, efekt 
terrazzo

GRANIDUR 
BIANCO

“biały”	z	wido
cznymi	jasnymi	
ziarnami	kruszyw

CT-C45-F6 0 - 5 mm ok. 15 mm 2,1	kg/m2/mm 45 MPa 6 MPa

GRANIDUR  
NERO

antracytowy	z	
widocznymi	 

cie	m			nymi	ziarna-
mi	kruszyw

CT-C45-F6 0 - 5 mm ok. 15 mm 2,1	kg/m2/mm 45 MPa 6 MPa

Tabela 1. Właściwości produktów

mineralne kreatywne wyjątkowe indywidualne trwałe z	połyskiem

GRANIDUR	BIANCO,	PRZESTRZEŃ	MIESZKALNA

RAPIDSET® TRU®, POMIESZCZENIE BIUROWE
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Przykłady konstrukcji posadzek

TRU® posadzka samorozlewna

1.	podłoże	betonowe
2.	mostek	sczepny
3.	warstwa	samorozlewna	TRU®

4.	powłoka	zabezpieczająca	

GRANIDUR

1.	podłoże	betonowe
2.	mostek	sczepny
3.	warstwa	GRANIDUR	BIANCO	/	NERO
4.	impregnat	

Granidur	 to	 szlifowany	 jastrych	 dekoracyjny	 o	 wyglądzie	 granitu.	 W	 za-
leżności	od	życzenia	i	wyobraźni	klienta	oraz	architekta	ostateczny	wygląd	
posadzki	GRANIDUR	może	mieć	pełny	połysk	 lub	być	całkowicie	matowy	
nawiązując	 wyglądem	 do	 granitu	 lub	 tzw.	 terrazzo.	 Posadzkę	 można	
skomponować	zarówno	pod	kątem	koloru	samego	spoiwa	jak	i	dodanych	
kruszyw.	Dużą	zaletą	tego	systemu	jest	możliwość	wykonania	elementów	
poziomych	i	pionowych	schodów.	Po	wyszlifowaniu	powierzchni	posadz-
ka	 uzyskuje	 dodatkową	 szczelność	 oraz	 dużą	 odporność	 na	 ścieranie.	
Posadzki	GRANIDUR	mają	szeroki	zakres	zastosowań	i	są	wykorzystywane	
na	 lotniskach,	w	muzeach,	 centrach	handlowych	oraz	galeriach,	biurach	
oraz	mieszkaniach.

GRANIDUR BIANCO / NERO

Systemy	 utwardzenia	 posadzek	 przemysłowych	 (DST)	 poprzez	 zastoso-
wanie	suchych	posypek	utwardzających	linii	Neodur	lub	Tal	M	pozwalają	
zapewnić	 powierzchniom	 przemysłowym	 dużą	 odporność	 na	 ścieranie	
przy	niskich	kosztach	wykonania.	Jastrychy	trudnościeralne	(WET	TO	WET/
WET	TO	DRY)	grubości	1015	mm	są	stosowane	przy	naprawach	posadzek	
lub/i	w	celu	zwiększenia	odporności	na	ekstremalne	obciążenia	statyczne	i	
udarowe.	Proponowane	systemy	w	połączeniu	z	impregnacją	preparatami	
krzemianowymi	oraz	szlifowaniem	powierzchni	poprawiają	wygląd	powie
rzchni.	W	tym	przypadku	można	się	pokusić	o	stwierdzenie	„dekoracyjne	
posadzki	przemysłowe”.

DST / WET TO WET / WET TO DRY

TRU®	SelfLeveling	to	mineralna,	samorozlewna,	szybkowiążąca,	szlifowa-
na	 posadzka	 dekoracyjna	 przeznaczona	 do	 wewnątrz	 i	 na	 zewnątrz,	 o	
niezwykłych	cechach.	Wyjątkowe	właściwości	TRU®	bazują	na	efektywnej	i	
innowacyjnej	technologii	cementowej	Rapid	Set® z USA. TRU®	SelfLeveling	
jest	dostępny	w	różnych	wariantach	kolorystycznych.	
Możliwe	 jest	 także	osiągnięcie	dodatkowego,	 indywidualnego	efektu	po-
przez	szlifowanie	z	dodatkiem	kruszyw	dekoracyjnych	(np.	szkło	barwione,	
granit,	marmur).	Uzyskany	stopień	połysku	powierzchni	jest	tylko	kwestią	
indywidualnego	wyboru.

TRU® / TRU® PC / TRU® GREY

1 1

2 2

3 3

4 4
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Cementowa, mineralna, szybkotwardniejąca, modyfikowana polimerami, cienkowarstwowa 
posadzka przemysłowa 

Spełnia	ostre	wymagania	obniżenia	minimalnej	dopuszczalnej	grubości	przy	jednoczesnym	przenosze-
niu	znacznych	obciążeń	statycznych	i	dynamicznych.	Charakteryzuje	się	dużą	wytrzymałością	mecha
niczną,	odpornością	na	intensywny	ruch	kołowy,	uderzenia	i	bardzo	dobrą	przyczepnością	do	podłoża	
betonowego.	System	Neodur	Level	można	stosować	w	wewnątrz	 i	na	zewnątrz.	 	Służy	do	wykonania	
warstw	posadzek	przemysłowych	związanych	z	podłożem	mineralnym.	Może	być	stosowany	przy	re-
alizacji	wierzchniej	nowej	posadzki	betonowej	 lub	odnowienia	starej,	zniszczonej	posadzki.	Zapewnia	
estetyczny	wygląd	powierzchni,	która	będzie	odznaczała	się	długim	okresem	eksploatacji.

 ► odporność	na	ścieranie		klasa	AR	0,5	(wg	EN	137841)	(wg	DIN	18560)
 ► samorozlewna		
 ►możliwość	pompowania	
 ► szybki	przyrost	wytrzymałości	

 ► odporność	na	duże	obciążenia
 ► zakres	aplikacji	od	4	do	30	mm	
 ► szybka	możliwość	obciążania	ruchem	pieszym

NEODUR LEVEL

Zużycie: ok. 1,7 kg/m2/mm
Worki	25	kg
1200	kg	(48x25kg)	/	paleta

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	post-
modernistycznej,	do	sklepów,	butików	 i	sal	wystawowych,	 restauracji,	holów,	muzeów,	biur,	 terminali	
lotniczych,	stacji	kolei	podziemnej	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

GRANIDUR BIANCO

Zużycie: ok. 2,1 kg/m2/mm
Worki	25	kg
1200	kg	(48x25kg)	/	paleta

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	post-
modernistycznej,	do	sklepów,	butików	 i	sal	wystawowych,	 restauracji,	holów,	muzeów,	biur,	 terminali	
lotniczych,	stacji	kolei	podziemnej	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

GRANIDUR NERO

Zużycie: ok. 2,1 kg/m2/mm
Worki	25	kg
1200	kg	(48x25kg)	/	paleta

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

TRU®

Zużycie: ok. 2 kg/m2/mm
Worki	22,7	kg	(z	wkładką	foliową)
1135	kg	(50x22,7kg)	/	paleta

Nowość!
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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

TRU® GRAY

Zużycie: ok. 2 kg/m2/mm
Worki	22,7	kg	(z	wkładką	foliową)
1135	kg	(50x22,7kg)	/	paleta

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek betonowych

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

 ► odporność	na	ścieranie	–	klasa	AR	2	(wg	EN	137841)	(wg	DIN	18560)
 ► 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

KOLOR DST WTW

Zużycie: ok. 3-5 kg/m2 (szary), ok. 5,5 kg/m2 (kolorowy)
Worki	25	kg
1200	kg	(48x25kg)	/	paleta

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	indywidu-
alnych	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

TRU® PC

Zużycie: ok. 1,9 kg/m2/mm
Worki	22,7	kg	(z	wkładką	foliową)
1135	kg	(50x22,7kg)	/	paleta
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Wodoszczelny materiał głęboko penetrujący

Mieszanka	na	bazie	cementu,	kruszyw	kwarcowych	o	odpowiedniej	frakcji	oraz	specjalnych	dodatków	
penetrujących,	a	także	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.	
Ochronna		stworzenie	stałej	 i	wodoszczelnej	warstwy	 izolacyjnej	na	powierzchni	materiału	budowla-
nego.

 ► 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 PENETRAT

Zużycie: ok. 2 kg do wypełnienia objętości 1 litra
Worki	25	kg	(z	wkładką	foliową)	
1200	kg	(48x25	kg)/	paleta

Dwuskładnikowa elastyczna powłoka wodoszczelna

Dwuskładnikowa,	cementowa,	wysokoelastyczna	warstwa	uszczelniająca	na	bazie	mieszanki	cementów,	
wypełniaczy	i	dodatków	(składnik	A)	oraz	wodnej	dyspersji	polimerowej	(składnik	B	w	postaci	płynnej).	
Powłoka	jest	wodoodporna	przy	dodatnim	i	ujemnym	ciśnieniu	wody,	paroprzepuszczalna	i	odporna	na	
mróz.	Do	uszczelniania	balkonów,	tarasów,	łazienek,	basenów,	zbiorników	na	wodę,	itp.	bezpośrednio	
pod	płytki	ceramiczne,	do	stosowania	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

HIDROSTOP ELASTIK

Zużycie: ok. 3-4 kg wstępnie przygotowanej powłoki /m2

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

Uniwersalna, cementowa zaprawa szybkosprawna

Cementowa	zaprawa	szybkosprawna,	wiąże	już	po	ok.	4	minutach,	możliwość	pełnego	obciążenia	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	beto-
nowych,	do	tamowania	przecieków	wody.	Może	być	stosowana	jako	dodatek	do	zapraw	cementowych	
dla	przyspieszenia	wiązania	(konieczne	wcześniejsze	testy).

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

HIDROZAT

Zużycie: ok. 2 kg do wypełnienia objętości 1 litra
Worki	25	kg	(z	wkładką	foliową)	
1200	kg	(48x25	kg)/	paleta

HYDROIZOLACJE

Produkty	z	kategorii	hydroizolacji	mają	trzy	rodzaje	zastosowań:	jako	elastyczna	warstwa	izolacji	przeciwwodnej,	
jako	wodoszczelna	 warstwa	 izolacyjnej	 powierzchni	 betonu	 oraz	 szybkowiążąca	 zaprawa	 cementowa	 o	 czasie	
utwardzania	 ok.	 4	min	Hydroizolacje	 stosuje	 się	 przy	 wyciekach	wodnych,	 do	 zbiorników	 z	 wodą	 pitną,	 kabin	

prysznicowych,	łazienek,	pomieszczeń	higienicznych.
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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

FORFIBRE PP

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

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

POZOSTAŁE PRODUKTY

W	naszej	ofercie	znaduje	się	szereg	wyspecjalizowanych	produktów	do	zastosowań	w	budownictwie.	Są	to	m.in.	
środki	do	mycia,	doczyszczania	i	pielęgnacji	posadzek,	różnego	rodzaju	włókna	do	betonu,	farby	i	barwniki,	a	także	

dyski	i	łopatki	zacierające.

Środek czyszczącopielęgnujący do posadzek przemysłowych z dodatkiem litu

Do	pielęgnacji,	czyszczenia	oraz	zabezpieczania	posadzek	odpornych	na	działanie	wody.	Idealny	do	sto-
sowania	metodą	natryskową.	Szczególnie	zalecany	do	posadzek	betonowych.	W	trakcie	mycia	powie
rzchnia	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	jednotarczowej
 ► zgodny	z	normą	FMPA	DIN	18032/2

FORCLEAN LI

             

Plastikowe	pojemniki
5	L/60	szt.	na	palecie

Plastikowe	pojemniki
25	L/24	szt.	na	palecie

Włókna syntetyczne, wytwarzane z mieszaniny dwóch surowców o wysokiej wytrzymałości na 
rozciąganie

Włókna	poprawiają	następujące	właściwości	betonu:
 ► ciągliwość	po	wystąpieniu	zarysowania
 ► odporność	na	uderzenia
 ► odporność	na	skurcz	i	samoczynne	wydzielanie	się	wody	z	mieszanki	betonowej

CHRYSO®Fibre	zastępują	w	większości	przypadków	siatki	zbrojeniowe	lub	włókna	stalowe	w	takich	za
stosowaniach	jak:

 ► wszystkie	rodzaje	cementu
 ► płyty,	posadzki	przemysłowe
 ► prefabrykacja:	elementy	betonowe,	żelbetowe	i	sprężone
 ► beton	natryskowy
 ► elementy	kanalizacji,	kręgi,	pokrywy,	rury,	przepusty

WŁÓKNA CHRYSO®FIBRE 

Zużycie: od 1 do 8 kg na 1 m3. Zużycie zależy od zastosowania betonu z makrowłóknami. 
Paczki	po	1	kg
25	kartonów	(10	paczek)	/	paleta
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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

FORROAD

Zużycie: ok. 0,10-0,20 l/m2
Plastikowe	pojemniki
10	L/12	szt.	na	palecie

Barwnik do betonu oraz innych materiałów na bazie cementu

Gotowy	do	użycia	wysoko	skoncentrowany	preparat	barwiący	na	bazie	głównie	tlenków	żelaza.	Łączy	
w	sobie	zalety	przemysłowo	stworzonej	zawiesiny	barwiącej		(wysoka	siła	barwienia	i	łatwa	obróbka)	z	
niespotykaną	dotąd	paletą	odcieni	dla	betonu.	Stosuje	się	go	przede	wszystkim	do	barwienia	mate-
riałów	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	 beto-
nowej.

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

FORCOLOR

Zużycie: 2-8% wagowego udziału wody
Plastikowe	pojemniki
5	kg	oraz	1kg

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	za
stosowania	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
 ► nadaje	lekki	połysk
 ► przy	aplikacji	na	betony	barwione	w	tym	kostkę	brukową	uwydatnia	kolor	powierzchni
 ► szybko	wysycha
 ► przyjazny	dla	środowiska

FORPROTECT TL

Zużycie: ok. 0,05-0,15 l w zależności od rodzaju podłoża
Plastikowe	pojemniki
10	kg/60	szt.	na	palecie

Strukturalne włókno polimerowe do betonu

Przeznaczone	do	poprawy	wytrzymałości	 i właściwości	mechanicznych	betonu.	Włókna	FORFIBER	HD	
redukują	 pęknięcia	 plastyczne	 spowodowane	 skurczem	 betonu,	 zwiększając	 równocześnie	 wytrzy
małość	 betonu	 na	 zginanie,	 większając	 plastyczność	 i	 odporność	 na	 zmęczenie.	 Włókna	 posiadają	
rzeczy	wistą	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

FORFIBRE HD

Zużycie: zaleca się konsultację z technologiem i projektantem
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Dysk	o	średnicy	600	mm	do	zacierania,	pasuje	do	większości	zacieraczek	na	rynku.
Pokryty	preparatem	antyadhezyjnym.	

DYSK ZACIERAJĄCY, 600/900 mm

Dysk	o	średnicy	600	mm	do	zacierania,	pasuje	do	większości	zacieraczek	na	rynku.
Pokryty	preparatem	antyadhezyjnym.

DYSK ZACIERAJĄCY, 1200 mm

Zestaw	łopatek	dwustronnych	do	zacieraczki	o	średnicy	600	mm,	pasuje	do	większości	zacieraczek	na	
rynku.	Komplet	4sztuki.

ŁOPATKI ZACIERAJĄCE, 600mm

             

Zestaw	łopatek	do	zacieraczki	o	średnicy	900	mm,	pasuje	do	większości	zacieraczek	na	rynku.
Komplet		4sztuki.

ŁOPATKI ZACIERAJĄCE, 900 mm

             

Nowość!

Nowość!

Nowość!

Nowość!
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REFERENCJE

Jesteśmy	dumni	z	inwestycji,	na	których	zostały	zastosowane	nasze	produkty.	Szczególnie	cieszy	nas	zaufanie	jakie	
wykazują	inwestorzy	decydując	się	na	nasze	rozwiązania.

REFERENCJE

COPERNICUS,	TORUŃ FABRYKA	SILNIKÓW	OPEL,	TYCHY

MUZEUM	LOTNICTWA,	KRAKÓWDRUKARNIA WERNER KENKEL, BOCHNIA

SKLEP BUDOWLANY OBI, LESZNO CASTORAMA,	POZNAŃ
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Nr Nazwa	inwestycji Miejscowość Powierzchnia	m2 Materiał

1 VOLKSWAGEN	FABRYKA	SAMOCHODÓW	CRAFTER Września 230 000 m2 Neodur	H3

2 MERCEDES	DAIMLER	AG	FABRYKA	SILNIKÓW Jawor 200 000 m2 Neodur	H3	C80

3 BRIDGESTONE FABRYKA OPON Stargard 80 000 m2 Tal	M	Synt	2

4 LIDL CENTRUM DYSTRYBUCJI  Kałuszyn	 52 000 m2 Neodur	H3

5 PANATTONI PARK Nowy	Kisielin	 50 000 m2 Neodur	HE3

6 OBI MAGAZYN CENTRALNY Natolin 50 000 m2 Neodur	HE3

7 COM 40 - COMFORTY Nowe	Skalmierzyce 45 000 m2 Tal	M	Korodur	3

8 VOLKSWAGEN Poznań	Antoninek	 43 000 m2 Neodur	H3

9 LIDL CENTRUM DYSTRYBUCJI Będzin 40 000 m2 Neoduer	HE3

10 JOHNSON CONTROLS ADIENT Siemianowice	Śląskie 35 000 m2 Tal	M	Synt	2

11 TPV CENTRUM DYSTRYBUCJI Gorzów	Wielkopolski 38 000 m2 Tal	M	Korodur	3

12 MICHELIN POLSKA S.A. Olsztyn 30 000 m2 TAL	M	Synt	2

13 GM		OPEL	FABRYKA	SILNIKÓW Tychy 30 000 m2 Neodur	HE	65	

14 PARK	P3	POZNAŃ Jaryszki/Żerniki 30 000 m2 Neodur	HE	3

15 ALIPLAST Lublin 25 000 m2 Tal	M	Synt	2

16 SWEDWOOD Lubawa 25 000 m2 Tal	M	Korodur	3

17 ZASADA TRANS SPEDITION CENTRUM LOGISTYCZNE Targowisko	Bochnia 25 000 m2 TAL	M	Synt	2

18 EMPOL FABRYKA OKIEN Źródła 25 000 m2 TAL	M	Synt	2

19 WAGO Wróblowice 25 000 m2 Neodur	HE65	

20 RAIFFEISEN CETRUM LOGISTYCZNE Warszawa 22 000 m2 Tal	M	Korodur	3

21 KARTON-PAK S.A Nowa	Sól 22 000 m2 Tal	M	Synt	2

22 DOMEXPO	ŻERAŃ	CENTRUM	WYSTAWIENNICZE Warszawa 20 000 m2 Tal	M	Synt	2

23 DELITISSUE Ciechanów 20 000 m2 Tal	M	Synt	2

24 LEAR CORPORATION Tychy 18 000 m2 Tal	M	Korodur	3

25 WERNER KENKEL Bochnia 18 000 m2 Tal	M	Synt	2

26 CTP ALPHA Opole 18 000 m2 Tal	M	Synt	2

27 SEGRO Gliwice 16 000 m2 Neodur	H3

28 MERCEDES	BENZ	CENTRALNY	MAGAZYN	CZĘŚCI	 Ołtarzew 15 000 m2 Neodur	HE	65

29 KIA - HUNDAI Skoczów 15 000 m2 Tal	M	Synt	2

30 MLP CENTRUM MAGAZYNOWE Gliwice 15 000 m2 Tal	M	Synt	2

31 KONIMPEX Konin 15 000 m2 Tal	M	Synt	2

32 FAKRO FABRYKA OKIEN  Nowy	Sącz 15 000 m2 Tal	M	Synt	2

33 DRAGON Skawina 15 000 m2 Tal	M	Synt	2

34 NIJHOFF-WASINK Kutno 15 000 m2 Tal	M	Synt	2

35 MLP CENTRUM MAGAZYNOWE Pruszków 15 000 m2 Tal	M	Synt	2

36 AGREKOL Wieruszów 13 000 m2 Tal	M	Synt	2

37 SYNTOS Oświęcim 13 000 m2 Tal	M	Synt	2

38 TYMBARK Olsztynek 12 000 m2 Tal	M	Synt	2

39 SUSZARNIA WARZYW JAWORSKI  Bramki 14 000 m2 Tal	M	Synt	2

40 NETBOX Czachorowo/Gostyń 14 000 m2 Neodur	H3

41 THULE Wieleń 13 000 m2 Tal	M	Synt	2

42 ROSTI BIANOR Białystok	 13 000 m2 Tal	M	Synt	2

43 GESTAMP Września 13 000 m2 Tal	M	Synt	2

44 MAGNETRON 2 SAINT-GOBAIN Dąbrowa	Górnicza 12 000 m2 Tal	M	Synt	2

45 GOODFOOD Tarnowo	Podgórne 12 000 m2 Tal	M	Synt	2

46 SELGROS Wrocław 11 000 m2 Tal	M	Korund	3

47 POLMAK Iława 10 000 m2 Tal	M	Synt	2

48 CONVERT Gostyń 10 000 m2 Tal	M	Synt	2

49 MEBLE LIVELLO Wieruszów 17 000 m2 Tal	M	Synt	2

50 ROSA	OŚWIETLENIA Tychy 10 000 m2 Neodur	HE	3

51 BAZA LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWA PORTA NIDZICA Nidzica 10 000 m2 Tal	M	Synt	2

52 MICOPAK Bydgoszcz 8 000 M2 NEODUR HE 3

REFERENCJE

Lista	wybranych	projektów	referencyjnych	zrealizawanych	przy	współpracy	z	firmą	FORMATIQ
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