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 PRODUKT SAMOCZYSZCZĄCY
 PODWYŻSZONA HYDROFOBOWOŚĆ 
 DOBRZE URABIALNY
 WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ I PRZYCZEPNOŚĆ 
 TRWAŁOŚĆ KOLORÓW 
 WYSOKA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA I SZOROWANIE 
 WODO I MROZOODPORNY
 ZABEZPIECZONY PRZECIW ALGOM I GRZYBOM

Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie dyspersji żywicy akry-
lowej oraz dyspersji silikonowej z  wypełniaczami mineralnymi, domieszkami mody-
fikującymi i  pigmentami. Wyróżnia się podwyższoną odpornością na wodę, a  przez 
zastosowanie silikonowych hydrofobizatorów wykazuje właściwości samoczyszczące 
powierzchni tynku. Dobrze urabialna, do nakładania cienkowarstwowego. Po stward-
nieniu wodo- i  mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i  elastycz-
nością, trwałością zabarwienia, wysoką odpornością na uderzenia, szorowanie oraz 
wpływ czynników atmosferycznych. Masa przeznaczona jest do ręcznego wykonywa-
nia dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, mine-
ralnych tynkach podkładowych.

DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-EN 15824:2010; DWU 104/2013 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem.
Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Okres przydatności do użycia 12 miesięcy. 

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Masę tynkarską można stosować na każdym czystym, 
mocnym, równym i  suchym podłożu z  betonu, tynków 
tradycyjnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartono-
wych. Luźne ziarna i  zanieczyszczenia należy usunąć. 
W razie potrzeby podłoże należy uzupełnić i wyrównać 
zaprawą wyrównawczą. W przypadku stosowania produk-
tu w małych uziarnieniach wymagane jest szczególnie 
staranne przygotowanie podłoża. Wszelkie nierówności 
powodują nierównomierne rozłożenie ziarna i niekorzyst-
ne efekty estetyczne. Tynki cementowo-wapienne mogą 
być pokrywane po okresie sezonowania, a tynki i elemen-
ty gipsowe powinny być dokładnie wysuszone i dodatko-
wo zaimpregnowane wodnym preparatem gruntującym 
np. Gruntorex W. W przypadku możliwości podciągania 
kapilarnego wody z gruntu lub innych powierzchni należy 
zadbać o izolację przeciwwilgociową.

GRUNTOWANIE
Podłoże zagruntować preparatem Silikon Grunt na 24 h 
przed nałożeniem wyprawy. Zaleca się dobranie koloru 
gruntu pod kolor masy tynkarskiej.

NAKŁADANIE
Przed nałożeniem masę wymieszać mieszadłem wolno-
obrotowym. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych za-
leca się tynkować daną powierzchnię masą pochodzącą 
z tej samej partii produkcyjnej, w tych samych warunkach 
otoczenia i w ten sam sposób. W przypadku materiałów 
z  różnych partii, przed aplikacją należy je wzajemnie 
wymieszać. Masę nanosić równomiernie przy pomocy 
pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku należy ściągnąć 
pacą. Masę tynkarską po nałożeniu należy niezwłocznie 
zacierać przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztuczne-
go. Pełne, niepodzielne powierzchnie należy wykonywać 
w całości, metodą mokre na mokre. Przy nakładaniu na 
zewnątrz oraz w początkowym okresie wysychania należy 

wyeliminować oddziaływanie silnego nasłonecznienia 
oraz wiatru na tynkowaną ścianę, ponieważ takie warunki 
przyspieszają wysychanie masy tynkarskiej skracając 
tzw. czas otwarty i uniemożliwiając właściwe zatarcie.

ROZCIEŃCZANIE
Produkt jest zdatny do użycia nawet w przypadku gdy kon-
systencja masy jest zbyt gęsta (długie przechowywanie) 
– w takim przypadku masę należy rozcieńczyć niewielką 
ilością chłodnej wody (<1%).

WYSYCHANIE
Wyprawa w zależności od temperatury i wilgotności oto-
czenia wysycha w ciągu kilku dni, w czasie których należy 
ją chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych. Podczas nakładania oraz w  czasie 
procesu wysychania i  wiązania wyprawy, temperatura 
otoczenia i podłoża musi się zawierać w granicach +5°C 
do +25°C.

DOKUMENTY ZWIĄZANE
ETA-13/0709 ATB TERM ST; ETAG 004; DWU nr ATB ST/2015; 
PN-EN 15824:2010; DWU 103/2013 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem.
Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Okres przydatności do użycia 12 miesięcy. 

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Masę tynkarską można stosować na każdym czystym, 
mocnym, równym i suchym podłożu z betonu, tynków tra-
dycyjnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych. 
Luźne ziarna i zanieczyszczenia należy usunąć w sposób 
mechaniczny lub wodą pod ciśnieniem. W razie potrzeby 
podłoże należy uzupełnić i wyrównać zaprawą wyrównaw-
czą. W przypadku stosowania produktu w małych uziar-
nieniach (1,0 mm, 1,5mm) wymagane jest szczególnie 
staranne przygotowanie podłoża. Wszelkie nierówności 
powodują nierównomierne rozłożenie ziarna i niekorzystne 
efekty estetyczne. Tynki cementowo- wapienne mogą być 
pokrywane po okresie sezonowania, a  tynki i elementy 
gipsowe powinny być dokładnie wysuszone i dodatkowo 
zaimpregnowane wodnym preparatem gruntującym np. 
Gruntorex W. W przypadku możliwości podciągania kapilar-
nego wody z gruntu lub innych powierzchni należy zadbać 
o izolację przeciwwilgociową.

GRUNTOWANIE
Podłoże należy zagruntować preparatem SI-SI Grunt na 
24 h przed nałożeniem wyprawy. Zaleca się dobranie 
koloru gruntu pod kolor masy tynkarskiej.

NAKŁADANIE
Masę dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobroto-
wym. W  przypadku materiałów z  różnych partii, przed 
aplikacją należy je wzajemnie wymieszać. Masę nanosić 
równomiernie przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. 
Nadmiar tynku należy ściągnąć pacą. Masę tynkarską 
po nałożeniu należy niezwłocznie zacierać przy pomocy 
twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pełne niepodziel-
ne powierzchnie należy wykonywać w całości, metodą 
mokre na mokre. Przy nakładaniu na zewnątrz oraz w po-
czątkowym okresie wysychania należy wyeliminować 
oddziaływanie silnego nasłonecznienia oraz wiatru na 
tynkowaną ścianę, ponieważ takie warunki przyspieszają 

wysychanie masy tynkarskiej, skracając tzw. czas otwarty 
i uniemożliwiając właściwe zatarcie.

ROZCIEŃCZANIE
Produkt jest zdatny do użycia nawet w przypadku gdy kon-
systencja masy jest zbyt gęsta (długie przechowywanie) 
– w takim przypadku masę należy rozcieńczyć niewielką 
ilością chłodnej wody (<1%).

WYSYCHANIE
Wyprawa w zależności od temperatury i wilgotności oto-
czenia wysycha w ciągu kilku dni, w czasie których należy 
ją chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych. Podczas nakładania oraz w  czasie 
procesu wysychania i  wiązania wyprawy, temperatura 
otoczenia i podłoża musi się zawierać w granicach +5°C 
do +25°C.

 WYSOKA PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
 DOBRZE URABIALNY
 WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ I PRZYCZEPNOŚĆ
 TRWAŁOŚĆ KOLORÓW 
 WYSOKA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA I SZOROWANIE  
 ZABEZPIECZONY PRZECIW ALGOM I GRZYBOM

Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie potasowego szkła 
wodnego oraz dyspersji silikonowej z  wypełniaczami mineralnymi, domieszkami mo-
dyfikującymi i  pigmentami. Wyróżnia się podwyższoną odpornością na wodę, a  przez 
zastosowanie silikonowych hydrofobizatorów wykazuje właściwości samoczyszczące 
powierzchni tynku. Dobrze urabialna, do nakładania cienkowarstwowego. Po stward-
nieniu wodo- i  mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i  elastycz-
nością, trwałością zabarwienia, wysoką odpornością na uderzenia, szorowanie oraz 
wpływ czynników atmosferycznych. Masa przeznaczona jest do ręcznego wykonywa-
nia dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, mine-
ralnych tynkach podkładowych oraz w systemie dociepleń ATB TERM ST.

PARAMETRY WARTOŚĆ

gęstość objętościowa ok. 1,90 g/cm³

pH 7–9

przepuszczalność pary wodnej V2

absorpcja wody W2

przyczepność ≥ 0,3 MPa

współczynnik przewodzenia ciepła ʎ-0,85 W/(m*K)

reakcja na ogień Euroklasa F

temperatura stosowania od +5°C do +25°C

kolorystyka paleta kolorów Adexbud

DANE TECHNICZNE

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE [kg/m2]

mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

25 struktura pełna 1,7 2,3 3,0 3,7 4,5

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE [kg/m2]

mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

25 struktura pełna 1,7 2,3 3,0 3,7 4,5

WYDAJNOŚĆ

PARAMETRY WARTOŚĆ

gęstość objętościowa ok. 1,90 g/cm³

pH 7–9

przepuszczalność pary wodnej V1

absorpcja wody W2

przyczepność ≥ 0,3 MPa

współczynnik przewodzenia ciepła ʎ-0,85 W/(m*K)

reakcja na ogień Euroklasa F

temperatura stosowania od +5°C do +25°C

kolorystyka paleta kolorów Adexbud

DANE TECHNICZNE

PRODUKT 
SAMOCZYSZCZĄCY

PODWYŻSZONA
HYDROFOBOWOŚĆ

DOBRZE 
URABIALNY

WODOODPORNY 
I MROZOODPORNY

WYSOKA 
PRZYCZEPNOŚĆ

WYSOKA 
ODPORNOŚĆ 

NA UDERZENIA 
I SZOROWANIE

WODOODPORNY 
I MROZOODPORNY

WYSOKA
PAROPRZEPUSZ

CZALNOŚĆ

SILIKATOWO-SILIKONOWA MASA TYNKARSKA SILIKONOWA MASA TYNKARSKA

SILIKON TYNK SI-SI TYNK
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DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-EN 15824:2010; DWU 102/2013 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem.
Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Okres przydatności do użycia 12 miesięcy. 

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Masę tynkarską można stosować na każdym czystym, 
mocnym, równym i  suchym podłożu z  betonu, tynków 
tradycyjnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartono-
wych. Luźne ziarna i  zanieczyszczenia należy usunąć. 
W razie potrzeby podłoże należy uzupełnić i wyrównać. 
W przypadku stosowania produktu w małych uziarnieniach 
(1,0 mm, 1,5mm) wymagane jest szczególnie staranne 
przygotowanie podłoża. Wszelkie nierówności powodują 
nierównomierne rozłożenie ziarna i niekorzystne efekty 
estetyczne. Tynki cementowo-wapienne mogą być pokry-
wane po okresie sezonowania, a tynki i elementy gipsowe 
powinny być dokładnie wysuszone i dodatkowo zaimpre-
gnowane wodnym preparatem gruntującym np. Gruntorex 
W. W przypadku możliwości podciągania kapilarnego wody 
z gruntu lub innych powierzchni należy zadbać o izolację 
przeciwwilgociową.

GRUNTOWANIE
Podłoże należy zagruntować preparatem Silikat Grunt 
na 24 h przed nałożeniem wyprawy. Zaleca się dobranie 
koloru gruntu pod kolor masy tynkarskiej.

NAKŁADANIE
Przed nałożeniem masę dokładnie wymieszać miesza-
dłem wolnoobrotowym. Przed tynkowaniem należy prze-
prowadzić test zgodności kolorystycznej z zamówieniem. 
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych zaleca się tyn-
kować daną powierzchnie masą pochodzącą z tej samej 
partii produkcyjnej, w tych samych warunkach otoczenia 
i w ten sam sposób. W przypadku materiałów z różnych 
partii, przed aplikacją należy je wzajemnie wymieszać. 
Masę nanosić równomiernie przy pomocy pacy ze stali 
nierdzewnej. Nadmiar tynku należy ściągnąć pacą. Masę 
tynkarską po nałożeniu należy niezwłocznie zacierać przy 
pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pełne nie-
podzielne powierzchnie należy wykonywać w całości, me-

todą mokre na mokre. Przy nakładaniu na zewnątrz oraz 
w początkowym okresie wysychania należy wyelimino-
wać oddziaływanie silnego nasłonecznienia oraz wiatru 
na tynkowaną ścianę, ponieważ takie warunki skracają 
tzw. czas otwarty i uniemożliwiają właściwe zatarcie.

ROZCIEŃCZANIE
Produkt jest zdatny do użycia nawet w przypadku gdy kon-
systencja masy jest zbyt gęsta (długie przechowywanie) 
– w takim przypadku masę należy rozcieńczyć niewielką 
ilością chłodnej wody (<1%).

WYSYCHANIE
Wyprawa w zależności od temperatury i wilgotności oto-
czenia wysycha w ciągu kilku dni, w czasie których należy 
ją chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych. Podczas nakładania oraz w  czasie 
procesu wysychania i  wiązania wyprawy, temperatura 
otoczenia i podłoża musi się zawierać w granicach +5°C 
do +25°C.

SILIKATOWA MASA TYNKARSKA TYNK HYBRYDOWY DO NAKŁADANIA 
RĘCZNEGO

DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-EN 15824:2010; DWU 1013/2013 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać 
otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Okres przydatności do użycia 12 miesięcy. 

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Masę tynkarską można stosować na każdym czystym, 
mocnym, równym i  suchym podłożu z  betonu, tynków 
tradycyjnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartono-
wych. Luźne ziarna i  zanieczyszczenia należy usunąć. 
W razie potrzeby podłoże należy uzupełnić i wyrównać. 
W przypadku stosowania produktu w małych uziarnieniach 
(1,0 mm, 1,5mm) wymagane jest szczególnie staranne 
przygotowanie podłoża. Wszelkie nierówności powodują 
nierównomierne rozłożenie ziarna i niekorzystne efekty 
estetyczne. Tynki cementowo-wapienne mogą być pokry-
wane po okresie sezonowania, a tynki i elementy gipsowe 
powinny być dokładnie wysuszone i dodatkowo zaimpre-
gnowane wodnym preparatem gruntującym np. Gruntorex 
W. W przypadku możliwości podciągania kapilarnego wody 
z gruntu lub innych powierzchni należy zadbać o izolację 
przeciwwilgociową.

GRUNTOWANIE
Podłoże należy zagruntować preparatem Akrylex Grunt 
Hybrydowy na 24 h przed nałożeniem wyprawy. Zaleca 
się dobranie koloru gruntu pod kolor masy tynkarskiej.

NAKŁADANIE
Przed nałożeniem masę dokładnie wymieszać miesza-
dłem wolnoobrotowym. Przed tynkowaniem należy prze-
prowadzić test zgodności kolorystycznej z zamówieniem. 
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych zaleca się tyn-
kować daną powierzchnie masą pochodzącą z tej samej 
partii produkcyjnej, w tych samych warunkach otoczenia 
i w ten sam sposób. W przypadku materiałów z różnych 
partii, przed aplikacją należy je wzajemnie wymieszać. 
Masę nanosić równomiernie przy pomocy pacy ze stali 
nierdzewnej. Nadmiar tynku należy ściągnąć pacą. Masę 
tynkarską po nałożeniu należy niezwłocznie zacierać przy 
pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pełne nie-
podzielne powierzchnie należy wykonywać w całości, me-

todą mokre na mokre. Przy nakładaniu na zewnątrz oraz 
w początkowym okresie wysychania należy wyelimino-
wać oddziaływanie silnego nasłonecznienia oraz wiatru 
na tynkowaną ścianę, ponieważ takie warunki skracają 
tzw. czas otwarty i uniemożliwiają właściwe zatarcie.

ROZCIEŃCZANIE
Produkt jest zdatny do użycia nawet w przypadku gdy kon-
systencja masy jest zbyt gęsta (długie przechowywanie) 
– w takim przypadku masę należy rozcieńczyć niewielką 
ilością chłodnej wody (<1%).

WYSYCHANIE
Wyprawa w zależności od temperatury i wilgotności oto-
czenia wysycha w ciągu kilku dni, w czasie których należy 
ją chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych. Podczas nakładania oraz w  czasie 
procesu wysychania i  wiązania wyprawy, temperatura 
otoczenia i podłoża musi się zawierać w granicach +5°C 
do +25°C.

Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie potasowego szkła 
wodnego z  wypełniaczami mineralnymi, domieszkami modyfikującymi i  pigmentami. 
Dobrze urabialna, do nakładania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i  mro-
zoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i  elastycznością, trwałością 
zabarwienia, wysoką odpornością na uderzenia, szorowanie oraz wpływ czynników 
atmosferycznych. Masa przeznaczona jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, 
pocienionych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, mineralnych tynkach 
podkładowych.

 WYSOKA PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
 WODNO I MROZOODPORNY
 WYSOKA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA 
 MINERALNY CHARAKTER
 WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ I PRZYCZEPNOŚĆ
 TRWAŁOŚĆ KOLORÓW
 ZABEZPIECZONY PRZECIW ALGOM I GRZYBOM Gotowa do użycia masa tynkarska. Dobrze urabialna, do nakładania cienkowarstwowego. 

Po stwardnieniu wodo- i  mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i  ela-
stycznością, trwałością zabarwienia, wysoką odpornością na uderzenia, szorowanie oraz 
wpływ czynników atmosferycznych. Masa przeznaczona jest do ręcznego wykonywania 
dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, mineralnych 
tynkach podkładowych.

 PODWYŻSZONA HYDROFOBOWOŚĆ
 WODNO I MROZOODPORNY
 WYSOKA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA I SZOROWANIE 
 WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ I PRZYCZEPNOŚĆ
 ZABEZPIECZONY PRZECIW ALGOM I GRZYBOM

PODWYŻSZONA
HYDROFOBOWOŚĆ

PARAMETRY WARTOŚĆ

gęstość objętościowa ok. 1,90 g/cm³

pH 11–13

przepuszczalność pary wodnej V1

absorpcja wody W1

przyczepność ≥ 0,3 MPa

współczynnik przewodzenia ciepła ʎ-0,85 W/(m*K)

reakcja na ogień Euroklasa F

temperatura stosowania od +5°C do +25°C

kolorystyka paleta kolorów Adexbud

DANE TECHNICZNE

PARAMETRY WARTOŚĆ

gęstość objętościowa ok. 1,90 g/cm³

pH 7–9

przepuszczalność pary wodnej V2

absorpcja wody W2

przyczepność ≥ 0,3 MPa

współczynnik przewodzenia ciepła ʎ-0,85 W/(m*K)

reakcja na ogień Euroklasa F

temperatura stosowania od +5°C do +25°C

kolorystyka paleta kolorów Adexbud

DANE TECHNICZNE

WYSOKA  
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ

WYSOKA 
ODPORNOŚĆ 

NA UDERZENIA 
I SZOROWANIE

WODOODPORNY 
I MROZOODPORNY

MINERALNY 
CHARAKTER

WYDAJNOŚĆ WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE [kg/m2]

mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

25 struktura pełna 1,7 2,3 3,0 3,7 4,5

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE [kg/m2]

mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

25
struktura pełna 1,7 2,3 3,0 3,7 4,5

struktura drapana - 2,3 3,0 3,7 4,5

SILIKAT TYNK AKRYLEX 
TYNK HYBRYDOWY

WYSOKA 
ODPORNOŚĆ 

NA UDERZENIA 
I SZOROWANIE

WODOODPORNY 
I MROZOODPORNY

PRODUKT 
SAMOCZYSZCZĄCY
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DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-EN 15824:2010; DWU 1011/2013 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem.
Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Okres przydatności do użycia 12 miesięcy. 

Uwaga! Produkt, który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Masę tynkarską można stosować na każdym czystym, 
mocnym, równym i  suchym podłożu z  betonu, tynków 
tradycyjnych, tynków gipsowych i  płyt gipsowo-karto-
nowych. Luźne ziarna i zanieczyszczenia należy usunąć 
w sposób mechaniczny lub wodą pod ciśnieniem. W razie 
potrzeby podłoże należy uzupełnić i wyrównać zaprawą 
wyrównawczą. Tynki cementowo-wapienne mogą być 
pokrywane po okresie sezonowania, a  tynki i elementy 
gipsowe powinny być dokładnie wysuszone i dodatkowo 
zaimpregnowane wodnym preparatem gruntującym np. 
Gruntorex W.

GRUNTOWANIE
Podłoże należy zagruntować preparatem Akrylex Grunt 
na 24 h przed nałożeniem wyprawy. Zaleca się dobranie 
koloru gruntu pod kolor masy tynkarskiej.

NAKŁADANIE
Po wymieszaniu masę tynkarską nakładać na podłoże przy 
pomocy urządzenia do natrysku powietrznego (NP) o ci-
śnieniu roboczym 1,5-2,0 (160-200 l/min) i średnicy dyszy 
6÷8 mm. Podczas natrysku masy dysza powinna być pro-
wadzona prostopadle do podłoża w odległości 0,4÷0,6 m.

ROZCIEŃCZANIE
Produkt jest zdatny do użycia nawet w przypadku gdy kon-
systencja masy jest zbyt gęsta (długie przechowywanie) 
– w takim przypadku masę należy rozcieńczyć niewielką 
ilością chłodnej wody (<1%).

WYSYCHANIE
Wyprawa w zależności od temperatury i wilgotności oto-
czenia wysycha w ciągu kilku dni w czasie których należy 
ją chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych. Podczas nakładania oraz w czasie proce-
su wysychania i wiązania wyprawy, temperatura otoczenia 
i podłoża musi się zawierać w granicach +5°C do +25°C.

AKRYLOWA MASA TYNKARSKA
DO NAKŁADANIA NATRYSKOWEGO

DOKUMENTY ZWIĄZANE
ETA-13/0709 ATB TERM ST; ETAG 004; DWU nr ATB ST/2015; 
PN-EN 15824:2010; DWU 101/2013 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem.
Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Okres przydatności do użycia 12 miesięcy. 

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Masę tynkarską można stosować na każdym czystym, 
mocnym, równym i  suchym podłożu z  betonu, tynków 
tradycyjnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartono-
wych. Luźne ziarna i  zanieczyszczenia należy usunąć. 
W razie potrzeby podłoże należy uzupełnić i wyrównać za-
prawą wyrównawczą. W przypadku stosowania produktu 
w małych uziarnieniach (1,0 mm, 1,5mm) wymagane jest 
szczególnie staranne przygotowanie podłoża. Wszelkie 
nierówności powodują nierównomierne rozłożenie ziarna 
i niekorzystne efekty estetyczne (widoczne jako różnice 
kolorystyczne). Tynki cementowo-wapienne mogą być 
pokrywane po okresie sezonowania, a  tynki i elementy 
gipsowe powinny być dokładnie wysuszone i dodatkowo 
zaimpregnowane wodnym preparatem gruntującym np. 
Gruntorex W.

GRUNTOWANIE
Podłoże należy zagruntować preparatem Akrylex Grunt 
na 24 h przed nałożeniem wyprawy. Zaleca się dobranie 
koloru gruntu pod kolor masy tynkarskiej.

NAKŁADANIE
Przed nałożeniem masę dokładnie wymieszać miesza-
dłem wolnoobrotowym. Masę nanosić równomiernie 
przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Masę tynkarską 
po nałożeniu należy niezwłocznie zacierać przy pomocy 
twardej pacy z  tworzywa sztucznego. Pacę plastikową 
do zacierania należy systematycznie oczyszczać. Pełne 
niepodzielne powierzchnie należy wykonywać w całości, 
metodą mokre na mokre. Przy nakładaniu na zewnątrz 
oraz w początkowym okresie wysychania należy wyeli-
minować oddziaływanie silnego nasłonecznienia oraz 
wiatru na tynkowaną ścianę, ponieważ takie warunki 

przyspieszają wysychanie masy tynkarskiej skracając 
tzw. czas otwarty i uniemożliwiając właściwe zatarcie

ROZCIEŃCZANIE
Produkt jest zdatny do użycia nawet w przypadku gdy kon-
systencja masy jest zbyt gęsta (długie przechowywanie) 
– w takim przypadku masę należy rozcieńczyć niewielką 
ilością chłodnej wody (<1%).

WYSYCHANIE
Wyprawa w zależności od temperatury i wilgotności oto-
czenia wysycha w ciągu kilku dni w czasie których należy 
ją chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych. Podczas nakładania oraz w  czasie 
procesu wysychania i  wiązania wyprawy, temperatura 
otoczenia i podłoża musi się zawierać w granicach +5°C 
do +25°C.

AKRYLOWA MASA TYNKARSKA

Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie wodnej dyspersji żywi-
cy akrylowej z wypełniaczami mineralnymi, domieszkami modyfikującymi i pigmentami. 
Dobrze urabialna, do nakładania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozood-
porna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i elastycznością, trwałością zabarwienia, 
wysoką odpornością na uderzenia, szorowanie oraz wpływ czynników atmosferycznych. 
Masa przeznaczona jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw 
tynkarskich na podłożach betonowych, mineralnych tynkach podkładowych oraz w syste-
mie dociepleń ATB TERM ST.

 WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ I PRZYCZEPNOŚĆ 
 TRWAŁOŚĆ ZABARWIENIA
 WYSOKA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA I SZOROWANIE 
 WODO I MROZOODPORNY
 ZABEZPIECZONY PRZECIW ALGOM I GRZYBOM

Gotowa do stosowania masa tynkarska produkowana na bazie wodnej dyspersji żywicy 
akrylowej z  wypełniaczami mineralnymi, domieszkami modyfikującymi i  pigmentami. 
Dobrze urabialna, do nakładania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i  mrozo-
odporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i  elastycznością, trwałością zabar-
wienia, wysoką odpornością na uderzenia, szorowanie oraz wpływ czynników atmosfe-
rycznych. Masa przeznaczona jest do maszynowego nakładania pocienionych wypraw 
tynkarskich na podłożach betonowych, mineralnych tynkach podkładowych.

 DO MECHANICZNEGO NAKŁADANIA CIENKOWARSTWOWEGO
 WODO I MROZOODPORNY
 WYSOKA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA I SZOROWANIE 
 WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ I PRZYCZEPNOŚĆ
 TRWAŁOŚĆ ZABARWIENIA
 ZABEZPIECZONY PRZECIW ALGOM I GRZYBOM

PARAMETRY WARTOŚĆ

gęstość objętościowa ok. 1,90 g/cm³

pH 7–9

przepuszczalność pary wodnej V2

absorpcja wody W2

przyczepność ≥ 0,3 MPa

współczynnik przewodzenia ciepła ʎ-0,85 W/(m*K)

reakcja na ogień Euroklasa F

temperatura stosowania od +5°C do +25°C

kolorystyka paleta kolorów Adexbud

DANE TECHNICZNE
PARAMETRY WARTOŚĆ

gęstość objętościowa ok. 1,90 g/cm³

pH 7–9

przepuszczalność pary wodnej V2

absorpcja wody W2

przyczepność ≥ 0,3 MPa

współczynnik przewodzenia ciepła ʎ-0,85 W/(m*K)

reakcja na ogień Euroklasa F

temperatura stosowania od +5°C do +25°C

kolorystyka paleta kolorów Adexbud

DANE TECHNICZNE

WYSOKA 
PRZYCZEPNOŚĆ

TRWAŁOŚĆ
KOLORÓW

WYSOKA 
ODPORNOŚĆ 

NA UDERZENIA 
I SZOROWANIE

WYSOKA 
ELASTYCZNOŚĆ

DO MECHANICZNEGO 
NAKŁADANIA

CIENKOWARSTWOWEGO

WYSOKA 
ODPORNOŚĆ 

NA UDERZENIA 
I SZOROWANIE

WODOODPORNY 
I MROZOODPORNY

WYDAJNOŚĆ WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE [kg/m2]

mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

25
struktura pełna 1,7 2,3 3,0 3,7 4,5

struktura drapana - 2,3 3,0 3,7 4,5

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE [kg/m2]

mm 1,0 1,5

20 struktura natryskowa 1,5 2,0

AKRYLEX TYNK AKRYLEX TYNK

EKSPRESOWA
APLIKACJA



SPOSÓB UŻYCIASPOSÓB UŻYCIA

KATALOG PRODUKTÓW / NA ELEWACJE / TYNKI CIENKOWARSTWOWE12 13

DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-EN 15824:2010; DWU 103/2013 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem.
Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Okres przydatności do użycia 12 miesięcy. 

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Masę tynkarską można stosować na każdym czystym, 
mocnym, równym i  suchym podłożu z  betonu, tynków 
tradycyjnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartono-
wych. Luźne ziarna i  zanieczyszczenia należy usunąć. 
W razie potrzeby podłoże należy uzupełnić i wyrównać 
zaprawą wyrównawczą. W przypadku stosowania produk-
tu w małych uziarnieniach wymagane jest szczególnie 
staranne przygotowanie podłoża. Wszelkie nierówności 
powodują nierównomierne rozłożenie ziarna i niekorzyst-
ne efekty estetyczne. Tynki cementowo-wapienne mogą 
być pokrywane po okresie sezonowania, a tynki i elemen-
ty gipsowe powinny być dokładnie wysuszone i dodatko-
wo zaimpregnowane wodnym preparatem gruntującym 
np. Gruntorex W. W przypadku możliwości podciągania 
kapilarnego wody z gruntu lub innych powierzchni należy 
zadbać o izolację przeciwwilgociową.

GRUNTOWANIE
Podłoże zagruntować preparatem Akrylex Grunt na 24 h 
przed nałożeniem wyprawy. Zaleca się dobranie koloru 
gruntu pod kolor masy tynkarskiej.

NAKŁADANIE
Przed nałożeniem masę dokładnie wymieszać miesza-
dłem wolnoobrotowym. Masę nanosić równomiernie przy 
pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku należy 
ściągnąć pacą do uzyskania warstwy odpowiadającej 
granulacji tynku. Masę tynkarską po nałożeniu należy 
niezwłocznie wygładzić za pomocą pacy stalowej, którą 
należy systematycznie oczyszczać z przywierającej żywicy 
za pomocą kielni. Pełne niepodzielne powierzchnie należy 
wykonywać w całości, bez przerw tzn. metodą mokre na 
mokre. Przy nakładaniu na zewnątrz oraz w początkowym 
okresie wysychania należy wyeliminować oddziaływanie 
silnego nasłonecznienia, oraz wiatru na tynkowaną ścianę, 
ponieważ takie warunki przyspieszają wysychanie masy 
tynkarskiej skracając tzw. czas otwarty i uniemożliwiając 

właściwe zatarcie ( uzyskanie odpowiedniej struktury). Nie 
nakładać w warunkach wysokiej wilgotności powietrza.

ROZCIEŃCZANIE
Produkt jest zdatny do użycia nawet w przypadku gdy kon-
systencja masy jest zbyt gęsta (długie przechowywanie) 
– w takim przypadku masę należy rozcieńczyć niewielką 
ilością chłodnej wody (<1%).

WYSYCHANIE
Wyprawa w zależności od temperatury i wilgotności oto-
czenia wysycha w ciągu kilku dni, w czasie których należy 
ją chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych. Podczas nakładania oraz w czasie proce-
su wysychania i wiązania wyprawy, temperatura otoczenia 
i podłoża musi się zawierać w granicach +5°C do +25°C.

DOKUMENTY ZWIĄZANE
ETA-13/0709 ATB TERM ST; ETAG 004; DWU nr ATB ST/2015;

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem.
Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodze-
niem. Okres przydatności do użycia 9 miesięcy. 

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Odpowiednie są wszystkie podłoża budowlane takie jak 
beton, mur z pustaków, z betonu lekkiego, cegły wapienno-
-piaskowej, gazobeton, mury mieszane, tynki stare i nowe 
o stabilnej strukturze i dobrej przyczepności do podłoża. 
Należy przedtem usunąć resztki środków antyadhezyjnych, 
osady z tłuszczów i pyłów, mchy, porosty i wszystkie inne 
zanieczyszczenia utrudniające przyczepność. Należy usu-
nąć większe nierówności powierzchni.

GRUNTOWANIE
Przed nałożeniem warstwy tynkarskiej powierzchnię tyn-
kowaną należy zagruntować preparatem gruntującym. 
Zawartość worka (25 kg) zaprawy mieszać z ok. 5,0–5,5 l 
czystej wody do uzyskania jednolitej konsystencji.

NAKŁADANIE
Tynk nanieść na podłoże cienką warstwą do grubości 
ziarna, następnie fakturować za pomocą pacy z tworzywa 
sztucznego do uzyskania pożądanej struktury.

ROZCIEŃCZANIE
Tynk należy zużyć najdalej w ciągu 1,0 h. w przypadku 
zgęstnienia zaprawy tynkarskiej w tym czasie, należy ją 
ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. 
Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy tynku: 
przyczepność, czas wiązania. Nie używać zabrudzonych 
lub rdzewiejących narzędzi lub pojemników. Po użyciu 
narzędzia należy oczyścić wodą.

WYSYCHANIE
Zaprawę stosować w temperaturze od +5°C do + 25°C.

WSKAZÓWKI
Produkt zawiera cement. Z wodą / wilgocią tworzy zwią-
zek o silnych właściwościach alkalicznych, dlatego należy 
chronić oczy i skórę. Możliwość wystąpienia alergicznych 
reakcji.

Gotowa do użycia  masa tynkarska do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkar-
skich wewnątrz i na zewnątrz budynków. Składa się z premix’u stanowiącego spoiwo oraz 
barwionego kruszywa kwarcowego. Premix jest produktem na bazie wody zawierającym 
hydrofobową emulsję akrylową, modyfikowaną celulozę oraz substancje pomocnicze po-
chodzenia organicznego. 
Charakteryzuje się wysoką elastycznością, wytrzymałością na ścieranie i trwałością za-
barwienia, wysoką odpornością na uderzenia, szorowanie oraz wpływ warunków atmos-
ferycznych.
Opcjonalne zastosowanie dodatku w postaci  brokatu technicznego ( kolor srebrny lub 
złoty ) pozwala na uzyskanie ciekawych efektów dekoracyjnych uzyskanej powłoki.

 ŁATWY W APLIKACJI
 BOGATA KOLORYSTYKA MELANŻY
 BRAK EFEKTU MLECZENIA 
 ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Tynk mineralny do ręcznego nakładania i wykonywania cienkowarstwowych wypraw 
tynkarskich na zewnętrznych ścianach budynków, wykonanych z elementów murowych 
lub betonu, ocieplanych systemem ATB TERM ST. Dobrze urabialny, do nakładania cien-
kowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporny. Charakteryzuje się dużą przy-
czepnością oraz odpornością na wpływ czynników atmosferycznych.

 MINERALNY CHARAKTER
 WODNO I MROZOODPORNY
 WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ
 WYSOKA ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA I SZOROWANIE  
 ŁATWY W APLIKACJI

PARAMETRY WARTOŚĆ

gęstość objętościowa ok. 1,90 g/cm³

pH 7–9

przepuszczalność pary wodnej V2

absorpcja wody W2

przyczepność ≥ 0,3 MPa

współczynnik przewodzenia ciepła ʎ-0,85 W/(m*K)

reakcja na ogień Euroklasa F

temperatura stosowania od +5°C do +25°C

kolorystyka melanże Adexbud

DANE TECHNICZNE

TYNK MOZAIKOWY CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY
BIAŁY, SZARY

BOGATA 
KOLORYSTYKA 

MELANŻY

ODPORNY NA 
WARUNKI 

ATMOSFERYCZNE

ŁATWY W APLIKACJI BRAK EFEKTU 
MLECZENIA

WYSOKA 
PRZYCZEPNOŚĆ

WYSOKA 
ODPORNOŚĆ 

NA UDERZENIA 
I SZOROWANIE

WODOODPORNY 
I MROZOODPORNY

MINERALNY 
CHARAKTER

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE [kg/m2]

mm 1,0 1,5

12,5 struktura pełna 2,5 4,0

25 struktura pełna 2,5 4,0

PARAMETRY WARTOŚĆ

gęstość objętościowa ok. 1,60 g/cm³

pH 7–9

przepuszczalność pary wodnej V1

absorpcja wody W1

przyczepność ≥ 0,3 MPa

współczynnik przewodzenia ciepła ʎ-0,85 W/(m*K)

reakcja na ogień Euroklasa F

temperatura stosowania od +5°C do +25°C

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE [kg/m2]

mm 1,5 2,0

25
struktura baranek 2,5 3,0

struktura kornik 2,5 3,0

MARMUREX TYNK MINERAL TYNK
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PARAMETRY WARTOŚĆ

Pigmenty nieorganiczne pigmenty barwne

Gęstość ok. 1,3 g/cm³

Barwa
biała lub podbarwiana 

pod kolor tynku – 
paleta kolorów Adexbud

Temperatura stosowania 
(powietrza i podłoża)

od +5°C do +25°C

Względna wilgotność powietrza ≤75%

DANE WYKONAWCZE

PARAMETRY WARTOŚĆ

Pigmenty nieorganiczne pigmenty barwne

Gęstość ok. 1,3 g/cm³

Barwa
biała lub podbarwiana pod kolor tynku - 

paleta kolorów Adexbud

Temperatura stosowania 
(powietrza i podłoża)

od +5°C do +25°C

Względna wilgotność powietrza ≤75%

DANE WYKONAWCZE

PREPARAT GRUNTUJĄCY  
POD TYNKI SILIKONOWE

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem.
Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche 
oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicz-
nego i chemicznego. W przypadku występowania porostu 
glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić, a następ-
nie zmyć wodą pod ciśnieniem i  zabezpieczyć odpo-
wiednim preparatem glono- i grzybobójczym. Wszelkie 
luźne, niezwiązane z podłożem warstwy trzeba usunąć. 
W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę 
należy wyrównać zaprawą wyrównawczą, a  następnie 
całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpa-
chlową. Przy małych nierównościach można od razu 
zastosować zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej 
wymienionych zapraw powinno być zgodne z  kartami 
technicznymi tych produktów. W przypadku nanoszenia 
preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych 
(jak np.: beton, tynk wapiennocementowy i cementowy) 
zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. W sys-

temach dociepleniowych preparat można nanosić dopiero 
po całkowitym wyschnięciu warstwy klejowej z zatopioną 
siatką, co w  normalnych warunkach następuje po ok. 
3–4 dniach.

WIĄZANIE
Czas wiązania naniesionego na podłoże preparatu 
(w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 
55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesioną powłokę 
chronić za pomocą siatek ochronnych przed opadami 
atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całko-
witego związania.

WSKAZÓWKI
Podczas nanoszenia i wiązania preparatu powinna pa-
nować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza 
powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność 
mogą powodować wolniejsze wiązanie preparatu. Nale-
ży wówczas odczekać z nakładaniem masy tynkarskiej, 

aż do całkowitego związania i  utwardzenia preparatu 
gruntującego. Należy unikać pracy na powierzchniach 
bezpośrednio nasłonecznionych i  przy silnym wietrze. 
W celu ochrony niezwiązanej warstwy preparatu przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich 
siatek ochronnych.

ROZCIEŃCZANIE
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. 
Preparatu nie należy rozcieńczać.

OSTRZEŻENIA
Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry 
i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowied-
nie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie 
zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Biały lub barwiony preparat na bazie dyspersji akrylowej i silikonowej przeznaczony do 
przygotowania podłoża pod silikonowe masy tynkarskie. Służy do gruntowania wszel-
kich typowych podłoży budowlanych na zewnątrz budynków oraz warstw zbrojnych 
w systemach dociepleń. Stosowany jest na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk 
wapienny, wapienno-cementowy i  cementowy), jak i  na podłożach pokrytych powłoka-
mi na bazie dyspersji organicznych.

 POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ TYNKÓW
 WYROWNUJE CHŁONNOŚĆ PODŁOŻA
 WYSOKA WYDAJNOŚĆ

PREPARAT GRUNTUJĄCY
POD TYNKI SILIKATOWO-SILIKONOWE

DOKUMENTY ZWIĄZANE
ETA-13/0709 ATB TERM ST; ETAG 004; DWU nr ATB ST/2015;

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem.
Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodze-
niem. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczo-
ne, czyste i  suche oraz wolne od plam i wykwitów po-
chodzenia biologicznego i  chemicznego. W  przypadku 
występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże 
należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą 
pod ciśnieniem i  zabezpieczyć odpowiednim prepara-
tem glono- i grzybobójczym. Wszelkie luźne, niezwiąza-
ne z podłożem warstwy trzeba usunąć. W sytuacji, gdy 
nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie 
wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą po-
wierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. 
Przy małych nierównościach można od razu zastosować 
zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych 
zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi tych 
produktów. W przypadku nanoszenia preparatu na nowo 
wykonanych podłożach mineralnych zachować min. 2-ty-
godniowy okres sezonowania. W systemach docieplenio-

wych preparat można nanosić dopiero po całkowitym 
wyschnięciu warstwy klejowej z  zatopioną siatką, co 
w normalnych warunkach następuje po ok. 3–4 dniach.

WIĄZANIE
Czas wiązania naniesionego na podłoże preparatu 
(w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 
55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesioną powłokę 
chronić za pomocą siatek ochronnych przed opadami 
atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całko-
witego związania.

WSKAZÓWKI
Podczas nanoszenia i wiązania preparatu powinna pa-
nować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza 
powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność 
mogą powodować wolniejsze wiązanie preparatu. Należy 
wówczas odczekać z nakładaniem masy tynkarskiej, aż 
do całkowitego związania i utwardzenia preparatu gruntu-

jącego. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia na-
leży umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach 
bezpośrednio nasłonecznionych i  przy silnym wietrze. 
W celu ochrony niezwiązanej warstwy preparatu przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich 
siatek ochronnych.

ROZCIEŃCZANIE
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. 
Preparatu nie należy rozcieńczać.

OSTRZEŻENIA
Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry 
i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowied-
nie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie 
zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Biały lub barwiony preparat na bazie mieszaniny potasowego szkła wodnego pota-
sowego z żywicą silikonową przeznaczony do przygotowania podłoża pod silikato-
wo-silikonowe masy tynkarskie. Służy do gruntowania wszelkich typowych podłoży 
budowlanych na zewnątrz budynków oraz warstw zbrojnych w  systemach dociepleń. 
Stosowany jest na podłożach mineralnych jak i okrytych powłokami na bazie dyspersji 
organicznych.

 POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ TYNKÓW
 WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
 WYRÓWNUJE CHŁONNOŚĆ PODŁOŻA

WYSOKA 
WYDAJNOŚĆ

WYROWNUJE 
CHŁONNOŚĆ 

PODŁOŻA

WYROWNUJE 
CHŁONNOŚĆ 

PODŁOŻA

WYSOKA 
WYDAJNOŚĆ

POPRAWIA 
PRZYCZEPNOŚĆ 

TYNKÓW

POPRAWIA 
PRZYCZEPNOŚĆ 

TYNKÓW

WYDAJNOŚĆ WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[kg/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

7 0,25 28

14 0,25 56

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[kg/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

7 0,25 28

14 0,25 56

SILIKON GRUNT SI-SI GRUNT
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PARAMETRY WARTOŚĆ

Pigmenty nieorganiczne pigmenty barwne

Gęstość ok. 1,3 g/cm³

Barwa
biała lub podbarwiana pod kolor tynku - 

paleta kolorów Adexbud

Temperatura stosowania 
(powietrza i podłoża)

od +5°C do +25°C

Względna wilgotność powietrza ≤75%

DANE WYKONAWCZE

PREPARAT GRUNTUJĄCY
POD TYNKI SILIKATOWE

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem. 
Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczo-
ne, czyste i  suche oraz wolne od plam i wykwitów po-
chodzenia biologicznego i  chemicznego. W  przypadku 
występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże 
należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą 
pod ciśnieniem i  zabezpieczyć odpowiednim prepara-
tem glono- i  grzybobójczym. Wszelkie luźne, niezwią-
zane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub 
złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytu-
acji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy 
wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a  następ-
nie całą powierzchnię wyrównać i  wygładzić zaprawą 
szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu 
zastosować zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej 
wymienionych zapraw powinno być zgodne z  kartami 
technicznymi tych produktów. W przypadku nanoszenia 
preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych 
(jak np.: beton, tynk wapiennocementowy i cementowy) 

zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. W sys-
temach dociepleniowych preparat można nanosić dopiero 
po całkowitym wyschnięciu warstwy klejowej z zatopioną 
siatką, co w  normalnych warunkach następuje po ok. 
3–4 dniach. 

WIĄZANIE
Czas wiązania naniesionego na podłoże preparatu 
(w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 
55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesioną powłokę 
chronić za pomocą siatek ochronnych przed opadami 
atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całko-
witego związania.

WSKAZÓWKI
Podczas nanoszenia i wiązania preparatu powinna pa-
nować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza 
powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność 
mogą powodować wolniejsze wiązanie preparatu. Nale-

ży wówczas odczekać z nakładaniem masy tynkarskiej, 
aż do całkowitego związania i  utwardzenia preparatu 
gruntującego. Należy unikać pracy na powierzchniach 
bezpośrednio nasłonecznionych i  przy silnym wietrze. 
W celu ochrony niezwiązanej warstwy preparatu przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich 
siatek ochronnych

ROZCIEŃCZANIE
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. 
Preparatu nie należy rozcieńczać.

OSTRZEŻENIA
Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry 
i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowied-
nie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie 
zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Biały lub barwiony preparat na bazie szkła wodnego potasowego przeznaczony do 
przygotowania podłoża pod silikatowe masy tynkarskie. Służy do gruntowania wszel-
kich typowych podłoży budowlanych na zewnątrz budynków oraz warstw zbrojnych 
w  systemach dociepleń. Stosowany jest na podłożach mineralnych, jak i  pokrytych 
powłokami na bazie dyspersji organicznych.

 POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ TYNKÓW
 DOBRZE PRZEPUSZCZA PARĘ WODNĄ
 MINERALNY CHARAKTER

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem. 
Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche 
oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicz-
nego i chemicznego. W przypadku występowania porostu 
glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić, a następnie 
zmyć wodą pod ciśnieniem i zabezpieczyć odpowiednim 
preparatem. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem war-
stwy trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża 
są znaczne, ścianę należy wyrównać zaprawą wyrównaw-
czą, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić 
zaprawą szpachlową Zastosowanie wyżej wymienionych 
zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi tych 
produktów. W przypadku nanoszenia preparatu na nowo 
wykonanych podłożach mineralnych zachować min. 2-tygo-
dniowy okres sezonowania. W systemach dociepleniowych 
preparat można nanosić dopiero po całkowitym wyschnię-

ciu warstwy klejowej z zatopioną siatką, co w normalnych 
warunkach następuje po ok. 3–4 dniach.
wiązanie
Czas wiązania naniesionego na podłoże preparatu 
(w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 
55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesioną powłokę 
chronić za pomocą siatek ochronnych przed opadami 
atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całko-
witego związania.

WSKAZÓWKI
Podczas nanoszenia i wiązania preparatu powinna pa-
nować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza 
powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność 
mogą powodować wolniejsze wiązanie preparatu. Należy 
wówczas odczekać z nakładaniem masy tynkarskiej, aż 

do całkowitego związania i utwardzenia preparatu gruntu-
jącego. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia na-
leży umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach 
bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze.

ROZCIEŃCZANIE
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. 
Preparatu nie należy rozcieńczać.

OSTRZEŻENIA
Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry 
i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowied-
nie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie 
zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

PREPARAT GRUNTUJĄCY POD 
TYNKI HYBRYDOWE

Biały lub barwiony preparat na bazie dyspersji akrylowej przeznaczony do przygotowa-
nia podłoża pod akrylowe tynki hybrydowe. Służy do gruntowania wszelkich typowych 
podłoży budowlanych na zewnątrz budynków oraz warstw zbrojnych w systemach docie-
pleń. Stosowany jest na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-
cementowy i  cementowy), jak i  na podłożach pokrytych powłokami na bazie dyspersji 
organicznych.

 POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ TYNKÓW 
 WODO I MROZOODPORNY
 PODWYŻSZONA HYDROFOBOWOŚĆ 
 WYSOKA WYDAJNOŚĆ

PARAMETRY WARTOŚĆ

Pigmenty nieorganiczne pigmenty barwne

Gęstość ok. 1,3 g/cm³

Barwa
biała lub podbarwiana pod kolor tynku - 

paleta kolorów Adexbud

Temperatura stosowania 
(powietrza i podłoża)

od +5°C do +25°C

Względna wilgotność powietrza ≤75%

DANE WYKONAWCZE

WODOODPORNY 
I MROZOODPORNY

PODWYŻSZONA
HYDROFOBOWOŚĆ

POPRAWIA 
PRZYCZEPNOŚĆ 

TYNKÓW

WYSOKA 
WYDAJNOŚĆ

WYSOKA 
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ

POPRAWIA 
PRZYCZEPNOŚĆ 

TYNKÓW

WYDAJNOŚĆ WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[kg/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

7 0,25 28

14 0,25 56

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[kg/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

7 0,18 39

14 0,18 78

SILIKAT GRUNT AKRYLEX 
GRUNT HYBRYDOWY

MINERALNY 
CHARAKTER
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PARAMETRY WARTOŚĆ

Pigmenty nieorganiczne pigmenty barwne

Gęstość ok. 1,3 g/cm³

Barwa
biała lub podbarwiana pod kolor tynku - 

paleta kolorów Adexbud

Temperatura stosowania 
(powietrza i podłoża)

od +5°C do +25°C

Względna wilgotność powietrza ≤75%

DANE WYKONAWCZE

PREPARAT GRUNTUJĄCY POD TYNKI 
AKRYLOWE I MOZAIKOWE

DOKUMENTY ZWIĄZANE
ETA-13/0709 ATB TERM ST; ETAG 004; DWU nr ATB ST/2015;

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem.
Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodze-
niem. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczo-
ne, czyste i  suche oraz wolne od plam i wykwitów po-
chodzenia biologicznego i  chemicznego. W  przypadku 
występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże 
należy oczyścić a następnie zmyć wodą pod ciśnieniem 
i zabezpieczyć odpowiednim preparatem glono- i grzy-
bobójczym. Wszelkie luźne, niezwiązane z  podłożem 
warstwy trzeba usunąć. W  sytuacji, gdy nierówności 
podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać 
zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię 
wyrównać i  wygładzić zaprawą szpachlową. Przy ma-
łych nierównościach można od razu zastosować zaprawę 
szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw 
powinno być zgodne z kartami technicznymi tych pro-
duktów. W  przypadku nanoszenia preparatu na nowo 
wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, 
tynk wapiennocementowy i cementowy) zachować min. 

2-tygodniowy okres sezonowania. W systemach docie-
pleniowych preparat można nanosić dopiero po całkowi-
tym wyschnięciu warstwy klejowej z zatopioną siatką, co 
w normalnych warunkach następuje po ok. 3–4 dniach.

WIĄZANIE
Czas wiązania naniesionego na podłoże preparatu 
(w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 
55%) wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesioną powłokę 
chronić za pomocą siatek ochronnych przed opadami 
atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całko-
witego związania.

WSKAZÓWKI
Podczas nanoszenia i wiązania preparatu powinna pa-
nować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza 
powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność 
mogą powodować wolniejsze wiązanie preparatu. Należy 
wówczas odczekać z nakładaniem masy tynkarskiej, aż 

do całkowitego związania i utwardzenia preparatu gruntu-
jącego. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia na-
leży umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach 
bezpośrednio nasłonecznionych i  przy silnym wietrze. 
W celu ochrony niezwiązanej warstwy preparatu przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich 
siatek ochronnych. 

ROZCIEŃCZANIE
Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. 
Preparatu nie należy rozcieńczać.

OSTRZEŻENIA
Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry 
i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowied-
nie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie 
zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Biały lub barwiony preparat na bazie dyspersji akrylowej przeznaczony do przygotowa-
nia podłoża pod akrylowe (Akrylex) i mozaikowe (Marmurex) masy tynkarskie. Służy do 
gruntowania wszelkich typowych podłoży budowlanych na zewnątrz budynków oraz 
warstw zbrojnych w  systemach dociepleń. Stosowany jest na podłożach mineralnych 
(jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i  cementowy), jak i  na podłożach 
pokrytych powłokami na bazie dyspersji organicznych.

 POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ TYNKÓW
 ŁATWA APLIKACJA
 WYSOKA WYDAJNOŚĆ

WYSOKA 
WYDAJNOŚĆ

DOBRA 
PRZYCZEPNOŚĆ

POPRAWIA 
PRZYCZEPNOŚĆ 

TYNKÓW

ŁATWY W APLIKACJI

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[kg/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

4 0,25 16

7 0,25 28

14 0,25 56

21 0,25 84

WYSOKA ODPORNOŚĆ 
NA UDERZENIA

MINERALNY 
CHARAKTER

WODOODPORNY 
I MROZOODPORNY

WYSOKA 
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ

AKRYLEX GRUNT
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SILIKONOWA RENOWACYJNA  
FARBA ELEWACYJNA

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Typowe podłoża budowlane powinny być czyste, równe, 
nośne, odtłuszczone i zwarte. Luźne ziarna i zanieczysz-
czenia należy usunąć w sposób mechaniczny. Wszelkie 
nierówności i  ubytki należy wyrównać. W  przypadku 
nowych tynków cementowych należy zachować dwu-
tygodniowy okres sezonowania. Farby kredowe należy 
dokładnie wymyć. Powierzchnie pomalowane farbami 
olejnymi lub lakierami należy przeszlifować i oczyścić. 
W przypadku silnego porostu alg i grzybów należy dodat-
kowo zastosować preparat algo- i grzybobójczy.

GRUNTOWANIE
Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o  normalnej 
chłonności przed naniesieniem farby należy zagrunto-

wać preparatem z serii Gruntorex FASADA W. Stare tynki 
cementowo wapienne o dużej chłonności gruntować dwu-
krotnie metodą mokre na mokre. Nie gruntować podłoży 
pokrytych wcześniej powłokami na bazie tworzyw sztucz-
nych będących w dobrym stanie takie jak powłoki lakier-
nicze, stare warstwy farb akrylowych lub emulsyjnych.

NAKŁADANIE
Należy nanosić dwukrotnie z  zachowaniem 6-cio go-
dzinnego odstępu wałkiem, szczotką lub przez natrysk. 
Stosować w temperaturze nie niższej niż 5°C.
rozcieńczanie
W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji można
rozcieńczać wodą maks. 3%.

WYSYCHANIE 
W temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności 
powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4–6 godzin. 
Naniesienie kolejnej warstwy jest możliwe po ok. 12 godz.

WSKAZÓWKI
Farbę nanosić długimi ruchami w  ilości zapewniającej 
uzyskanie jednolitej i  równomiernej powłoki. Przed na-
niesieniem na podłoża wyrównane akrylowymi masami 
szpachlowymi, należy przeprowadzić próby przyczepno-
ści podłoży, w przypadku niskiej przyczepności do tych 
podłoży zastosować grunt poprawiający przyczepność 
Gruntorex W. W  przypadku wyrobów w  kolorze, przed 
naniesieniem farby koniecznie przeprowadzić test na 
zgodność koloru.

Gotowa silikonowa farba zewnętrzna do wykonywania pierwszych, jak i  renowacyjnych 
powłok na tradycyjnych podłożach budowlanych. Zalecana również do renowacyjnego 
malowania wypraw tynkarskich w  systemach docieplania budynków. Farba posiada 
wysoką siłę krycia i  dużą elastyczność po wyschnięciu, wykazuje szczególna odpor-
ność na brudzenie oraz wykazuje właściwości samoczyszczące, ze względu na zasto-
sowanie hydrofobowych środków silikonowych.

 PRODUKT SAMOCZYSZCZĄCY
 WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
 WYSOKA SIŁA KRYCIA 
 PRODUKT HYDROFOBOWY

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Typowe podłoża budowlane powinny być czyste, równe, 
nośne, odtłuszczone i zwarte. Luźne ziarna i zanieczysz-
czenia należy usunąć w sposób mechaniczny. Wszelkie 
nierówności i  ubytki należy wyrównać. W  przypadku 
nowych tynków cementowych należy zachować dwu-
tygodniowy okres sezonowania. Farby kredowe należy 
dokładnie wymyć. Powierzchnie pomalowane farbami 
olejnymi lub lakierami należy przeszlifować i oczyścić. 
W przypadku silnego porostu alg i grzybów należy dodat-
kowo zastosować preparat algo- i grzybobójczy.

GRUNTOWANIE
Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o  normalnej 
chłonności przed naniesieniem farby należy zagrunto-

wać preparatem z serii Gruntorex FASADA W. Stare tyn-
ki cementowo wapienne o dużej chłonności gruntować 
dwukrotnie metodą mokre na mokre.
Nie gruntować podłoży pokrytych wcześniej powłokami 
na bazie tworzyw sztucznych będących w dobrym stanie 
takie jak powłoki lakiernicze, stare warstwy farb akrylo-
wych lub emulsyjnych.

NAKŁADANIE
Należy nanosić dwukrotnie z  zachowaniem 6-cio go-
dzinnego odstępu wałkiem, szczotką lub przez natrysk. 
Stosować w temperaturze nie niższej niż 5°C.

ROZCIEŃCZANIE
W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji można
rozcieńczać wodą maks. 3%.

WYSYCHANIE
W temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności 
powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4–6 godzin. 
Naniesienie kolejnej warstwy jest możliwe po ok. 12 godz.

WSKAZÓWKI
Farbę nanosić długimi ruchami w  ilości zapewniającej 
uzyskanie jednolitej i  równomiernej powłoki. Przed na-
niesieniem na podłoża wyrównane akrylowymi masami 
szpachlowymi, należy przeprowadzić próby przyczepno-
ści podłoży, w przypadku niskiej przyczepności do tych 
podłoży zastosować grunt poprawiający przyczepność 
Gruntorex W. W  przypadku wyrobów w  kolorze, przed 
naniesieniem farby koniecznie przeprowadzić test na 
zgodność koloru.

SILIKATOWO-SILIKONOWA  
RENOWACYJNA FARBA ELEWACYJNA

Gotowa silikatowo-silikonowa farba zewnętrzna do wykonywania pierwszych, jak 
i  renowacyjnych powłok na tradycyjnych podłożach budowlanych. Zalecana również 
do renowacyjnego malowania wypraw tynkarskich w  systemach docieplania budyn-
ków. Farba posiada wysoką siłę krycia i  dużą elastyczność po wyschnięciu. Wykazuje 
szczególną odporność na brudzenie oraz właściwości samoczyszczące, ze względu na 
zastosowanie hydrofobowych środków silikonowych.

  HYDROFOBOWA 
 WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
 WYSOKA SIŁA KRYCIA
 ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

PARAMETRY WARTOŚĆ

pH 8–9

Bazowy środek wiążący dyspersja akrylowa i dyspersja silikonowa

Pigmenty
biel tytanowa, przyjazne dla środowiska 

barwne pigmenty

Gęstość ok. 1,5 g/cm³

Kolory biały oraz paleta kolorów Adexbud

DANE WYKONAWCZE

PARAMETRY WARTOŚĆ

pH 11–13

Bazowy środek wiążący
szkło wodne potasowe i dyspersja silikono-

wa

Pigmenty
biel tytanowa, przyjazne dla środowiska 

barwne pigmenty

Gęstość ok. 1,5 g/cm³

Kolory biały oraz paleta kolorów Adexbud

DANE WYKONAWCZE

PRODUKT 
SAMOCZYSZCZĄCY

WYSOKA 
ELASTYCZNOŚĆ

WYSOKA 
ELASTYCZNOŚĆ

WYSOKA SIŁA 
KRYCIA

WYSOKA SIŁA 
KRYCIA

ODPORNOŚĆ 
NA ZABRUDZENIA

PODWYŻSZONA
HYDROFOBOWOŚĆ

ODPORNA NA 
WARUNKI 

ATMOSFERYCZNE

WYDAJNOŚĆ WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

5 0,22 23

10 0,22 45

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

5 0,22 23

10 0,22 45

FASADA 
PERFEKT SILIKON

FASADA 
PERFEKT SI-SI
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SILIKATOWA RENOWACYJNA  
FARBA ELEWACYJNA

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Typowe podłoża budowlane powinny być czyste, równe, 
nośne, odtłuszczone i zwarte. Luźne ziarna i zanieczysz-
czenia należy usunąć w sposób mechaniczny. Wszelkie 
nierówności i  ubytki należy wyrównać. W  przypadku 
nowych tynków cementowych należy zachować dwu-
tygodniowy okres sezonowania. Farby kredowe należy 
dokładnie wymyć. Powierzchnie pomalowane farbami 
olejnymi lub lakierami należy przeszlifować i oczyścić. 
W przypadku silnego porostu alg i grzybów należy dodat-
kowo zastosować preparat algo- i grzybobójczy.

GRUNTOWANIE
Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o  normalnej 
chłonności przed naniesieniem farby należy zagrunto-

wać preparatem z serii Gruntorex FASADA W. Stare tynki 
cementowo wapienne o dużej chłonności gruntować dwu-
krotnie metodą mokre na mokre. Nie gruntować podłoży 
pokrytych wcześniej powłokami na bazie tworzyw sztucz-
nych będących w dobrym stanie takie jak powłoki lakier-
nicze, stare warstwy farb akrylowych lub emulsyjnych.

NAKŁADANIE
Należy nanosić dwukrotnie z  zachowaniem 6-cio go-
dzinnego odstępu wałkiem, szczotką lub przez natrysk. 
Stosować w temperaturze nie niższej niż 5°C.

ROZCIEŃCZANIE
W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji można
rozcieńczać wodą maks. 3%.

WYSYCHANIE
W temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności 
powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4–6 godzin. 
Naniesienie kolejnej warstwy jest możliwe po ok. 12 godz.

WSKAZÓWKI
Farbę nanosić długimi ruchami w  ilości zapewniającej 
uzyskanie jednolitej i  równomiernej powłoki. Przed na-
niesieniem na podłoża wyrównane akrylowymi masami 
szpachlowymi, należy przeprowadzić próby przyczepno-
ści podłoży, w przypadku niskiej przyczepności do tych 
podłoży zastosować grunt poprawiający przyczepność 
Gruntorex W. W  przypadku wyrobów w  kolorze, przed 
naniesieniem farby koniecznie przeprowadzić test na 
zgodność koloru.

Gotowa silikatowa farba zewnętrzna do wykonywania pierwszych, jak i  renowacyjnych 
powłok na tradycyjnych podłożach budowlanych. Zawiera specjalne dodatki w  techno-
logii nanokrystalicznej powodujące zwiększenie odporności na zabrudzenia. Zalecana 
również do renowacyjnego malowania wypraw tynkarskich w  systemach docieplania 
budynków. Farba posiada wysoką siłę krycia i  dużą elastyczność po wyschnięciu oraz 
wykazuje wysoką paro- i  gazoprzepuszczalność. Zalecana w  systemach o  dużej oddy-
chalności (na wełnie mineralnej).

 WYSOKA PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
 WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
 WYSOKA SIŁA KRYCIA 
 MINERALNY CHARAKTER
 DOBRZE PRZEPUSZCZA PARĘ WODNĄ

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Typowe podłoża budowlane powinny być czyste, równe, 
nośne, odtłuszczone i zwarte. Luźne ziarna i zanieczysz-
czenia należy usunąć w sposób mechaniczny. Wszelkie 
nierówności i  ubytki należy wyrównać. W  przypadku 
nowych tynków cementowych należy zachować dwu-
tygodniowy okres sezonowania. Farby kredowe należy 
dokładnie wymyć. Powierzchnie pomalowane farbami 
olejnymi lub lakierami należy przeszlifować i oczyścić. 
W przypadku silnego porostu alg i grzybów należy dodat-
kowo zastosować preparat algo- i grzybobójczy.

GRUNTOWANIE
Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o  normalnej 
chłonności przed naniesieniem farby należy zagrunto-
wać preparatem z serii

Gruntorex FASADA W. Stare tynki cementowo wapienne 
o dużej chłonności gruntować dwukrotnie metodą mokre 
na mokre.
Nie gruntować podłoży pokrytych wcześniej powłokami 
na bazie tworzyw sztucznych będących w dobrym stanie 
takie jak powłoki lakiernicze, stare warstwy farb akrylo-
wych lub emulsyjnych.

NAKŁADANIE
Należy nanosić dwukrotnie z  zachowaniem 6-cio go-
dzinnego odstępu wałkiem, szczotką lub przez natrysk. 
Stosować w temperaturze nie niższej niż 5°C.

ROZCIEŃCZANIE
W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji można
rozcieńczać wodą maks. 3%.

WYSYCHANIE
W temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności 
powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4–6 godzin. 
Naniesienie kolejnej warstwy jest możliwe po ok. 12 godz.

WSKAZÓWKI
Farbę nanosić długimi ruchami w  ilości zapewniającej 
uzyskanie jednolitej i  równomiernej powłoki. Przed na-
niesieniem na podłoża wyrównane akrylowymi masami 
szpachlowymi, należy przeprowadzić próby przyczepno-
ści podłoży, w przypadku niskiej przyczepności do tych 
podłoży zastosować grunt poprawiający przyczepność 
Gruntorex W. W  przypadku wyrobów w  kolorze, przed 
naniesieniem farby koniecznie przeprowadzić test na 
zgodność koloru.

AKRYLOWA RENOWACYJNA 
FARBA ELEWACYJNA

Gotowa akrylowa farba zewnętrzna do wykonywania pierwszych, jak i  renowacyjnych 
powłok na tradycyjnych podłożach budowlanych. Zalecana również do renowacyjnego 
malowania wypraw tynkarskich w  systemach docieplania budynków. Farba posiada 
wysoką siłę krycia i dużą elastyczność po wyschnięciu.

 WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
 WYSOKA SIŁA KRYCIA
 ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

PARAMETRY WARTOŚĆ

pH 9–12

Bazowy środek wiążący szkło wodne potasowe

Pigmenty
biel tytanowa, przyjazne dla środowiska 

barwne pigmenty

Gęstość ok. 1,5 g/cm³

Kolory biały oraz paleta kolorów Adexbud

DANE WYKONAWCZE

PARAMETRY WARTOŚĆ

pH 8–9

Bazowy środek wiążący dyspersja akrylowa

Pigmenty
biel tytanowa, przyjazne dla środowiska 

barwne pigmenty

Gęstość ok. 1,5 g/cm³

Kolory biały oraz paleta kolorów Adexbud

DANE WYKONAWCZE

WYSOKA 
ELASTYCZNOŚĆ

WYSOKA 
ELASTYCZNOŚĆ

WYSOKA SIŁA 
KRYCIA

WYSOKA SIŁA 
KRYCIA

PODWYŻSZONA
HYDROFOBOWOŚĆ

ODPORNA NA 
WARUNKI 

ATMOSFERYCZNE

WYDAJNOŚĆ WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

5 0,22 23

10 0,22 45

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

3 0,22 14

5 0,22 23

10 0,22 45

FASADA 
PERFEKT SILIKAT

FASADA 
PERFEKT AKRYL 

WYSOKA
PAROPRZEPUSZ

CZALNOŚĆ

MINERALNY 
CHARAKTER
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PREPARAT GRUNTUJĄCY POD FARBY 
SILIKONOWE

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Okres przydatności do użycia 12 miesięcy

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, 
czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia 
biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania 
porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić me-
chanicznie, a następnie zmyć wodą pod ciśnieniem i zabez-
pieczyć odpowiednim preparatem glono- i grzybobójczym. 
Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: 
odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba 
usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, 
ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, 
a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić za-
prawą szpachlową. Przy małych nierównościach można 
od razu zastosować zaprawę szpachlową. Zastosowanie 
wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami 
technicznymi tych produktów. W przypadku nanoszenia 

preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych 
(jak np.: beton, tynk wapiennocementowy i cementowy) 
zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. W sys-
temach dociepleniowych preparat można nanosić dopiero 
po całkowitym wyschnięciu warstwy klejowej z zatopioną 
siatką, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3–4 
dniach. Opakowanie zawiera produkt gotowy do stoso-
wania.

WIĄZANIE
Czas wiązania naniesionego na podłoże preparatu 
(w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powie-
trza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Podłoża wymagające 
wzmocnienia, a  także podłoża silnie chłonące trzeba 
ponownie zgruntować po ok. 4 godzinach. Farby dys-
persyjne, gładzie lub zaprawy klejące i tynkarskie Nanosić 

co najmniej po 24 godzinach od momentu zagruntowania 
powierzchni. Nowo naniesioną powłokę chronić za pomo-
cą siatek ochronnych przed opadami atmosferycznymi 
i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego związania.

WSKAZÓWKI
Podczas nanoszenia i wiązania preparatu powinna pa-
nować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza 
powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność 
mogą powodować wolniejsze wiązanie preparatu. Należy 
wówczas odczekać z malowaniem farbą, aż do całkowi-
tego związania i  utwardzenia preparatu gruntującego. 
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy 
umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach 
bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze.

Gotowy do użycia, preparat gruntujący na typowe podłoża budowlane przeznaczony 
do gruntowania powierzchni pod farby silikonowe elewacyjne na zewnątrz budynków. 
Zmniejsza i wyrównuje nasiąkliwość podłoża, poprawia przyczepność farb i zapraw szpa-
chlowych, zapobiega powstawaniu wykwitów, obniża kredowanie podłoża. Nie ogranicza 
przepuszczalności dla pary wodnej. Nie zawiera rozpuszczalników.

 ZMNIEJSZA I WYRÓWNUJE NASIĄKLIWOŚĆ PODŁOŻA
 WYSOKA PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
 POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ FARB I ZAPRAW SZPACHLOWYCH 
 WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
 MINERALNY CHARAKTER
 WZMACNIA PODŁOŻE
 ZAPOBIEGA POWSTAWANIU WYKWITÓW
 OBNIŻA KREDOWANIE PODŁOŻA

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczo-
ne, czyste i  suche oraz wolne od plam i wykwitów po-
chodzenia biologicznego i  chemicznego. W  przypadku 
występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże 
należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą 
pod ciśnieniem i  zabezpieczyć odpowiednim prepara-
tem glono- i  grzybobójczym. Wszelkie luźne, niezwią-
zane z podłożem warstwy (jak np.: od pojone tynki lub 
złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytu-
acji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy 
wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a  następ-
nie całą powierzchnię wyrównać i  wygładzić zaprawą 
szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu 
zastosować zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej 
wymienionych zapraw powinno być zgodne z  kartami 
technicznymi tych produktów. W przypadku nanoszenia 

preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych 
(jak np.: beton, tynk wapiennocementowy i cementowy) 
zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. W sys-
temach dociepleniowych preparat można nanosić dopiero 
po całkowitym wyschnięciu warstwy klejowej z zatopioną 
siatką, co w  normalnych warunkach następuje po ok. 
3–4 dniach. Opakowanie zawiera produkt gotowy do 
stosowania.

WIĄZANIE
Czas wiązania naniesionego na podłoże preparatu 
(w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powie-
trza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Podłoża wymagające 
wzmocnienia, a  także podłoża silnie chłonące trzeba 
ponownie zgruntować po ok. 4 godzinach. Farby dys-
persyjne, gładzie lub zaprawy klejące i tynkarskie nanosić 
co najmniej po 24 godzinach od momentu zagruntowania 
powierzchni. Nowo naniesioną powłokę chronić za pomo-

cą siatek ochronnych przed opadami atmosferycznymi 
i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego związania.

WSKAZÓWKI
Podczas nanoszenia i wiązania preparatu powinna pa-
nować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza 
powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność 
mogą powodować wolniejsze wiązanie preparatu. Należy 
wówczas odczekać z malowaniem farbą, aż do całkowi-
tego związania i  utwardzenia preparatu gruntującego. 
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy 
umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach 
bezpośrednio nasłonecznionych i  przy silnym wietrze. 
W celu ochrony niezwiązanej warstwy preparatu przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich 
siatek ochronnych.

PREPARAT GRUNTUJĄCY POD FARBY 
SILIKATOWO-SILIKONOWE

Gotowy do użycia, preparat gruntujący na typowe podłoża budowlane przeznaczony do 
gruntowania powierzchni pod farby Si-Si elewacyjne na zewnątrz budynków. Zmniejsza 
i  wyrównuje nasiąkliwość podłoża, poprawia przyczepność farb i  zapraw szpachlo-
wych, zapobiega powstawaniu wykwitów, obniża kredowanie podłoża. Nie ogranicza 
przepuszczalności dla pary wodnej. Nie zawiera rozpuszczalników.

 ZMNIEJSZA I WYRÓWNUJE NASIĄKLIWOŚĆ PODŁOŻA 
  POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ FARB 

I ZAPRAW SZPACHLOWYCH
 NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKÓW
 OBNIŻA KREDOWANIE PODŁOŻA

PARAMETRY WARTOŚĆ

względna wilgotność powietrza: ≤75%

Pigmenty
biel tytanowa, przyjazne dla środowiska 

barwne pigmenty

Gęstość ok. 1,0 g/cm³

Kolory biały

temperatura stosowania 
(powietrza i podłoża)

od +5°C do +25°C

DANE WYKONAWCZE

PARAMETRY WARTOŚĆ

względna wilgotność powietrza: ≤75%

Pigmenty
biel tytanowa, przyjazne dla środowiska 

barwne pigmenty

Gęstość ok. 1,0 g/cm³

Kolory biały

temperatura stosowania 
(powietrza i podłoża)

od +5°C do +25°C

DANE WYKONAWCZE

WYSOKA
PAROPRZEPUSZ

CZALNOŚĆ

WYRÓWNUJE 
NASIĄKLIWOŚĆ 

PODŁOŻA

WYRÓWNUJE 
NASIĄKLIWOŚĆ 

PODŁOŻA

WYSOKA 
WYDAJNOŚĆ

POPRAWIA PRZY
CZEPNOŚĆ FARB 

I ZAPRAW

POPRAWIA PRZY
CZEPNOŚĆ FARB 

I ZAPRAW

WYDAJNOŚĆ WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

5 0,20 25

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

5 0,20 25

GRUNTOREX W 
FASADA SILIKON

GRUNTOREX W 
FASADA SI-SI

WZMACNIA
PODŁOŻE
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PREPARAT GRUNTUJĄCY POD FARBY 
SILIKATOWE

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed szkodzeniem.
Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, 
czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia 
biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania 
porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić me-
chanicznie, a następnie zmyć wodą pod ciśnieniem i zabez-
pieczyć odpowiednim preparatem glono- i grzybobójczym. 
Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: 
odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba 
usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, 
ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, 
a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić za-
prawą szpachlową. Przy małych nierównościach można 
od razu zastosować zaprawę szpachlową. Zastosowanie 
wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami 
technicznymi tych produktów. W przypadku nanoszenia 
preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych 

(jak np.: beton, tynk wapienno-cementowy i cementowy) 
zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. W sys-
temach dociepleniowych preparat można nanosić dopiero 
po całkowitym wyschnięciu warstwy klejowej z zatopioną 
siatką, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3–4 
dniach. Opakowanie zawiera produkt gotowy do stoso-
wania.

WIĄZANIE
Czas wiązania naniesionego na podłoże preparatu 
(w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powie-
trza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Podłoża wymagające 
wzmocnienia, a  także podłoża silnie chłonące trzeba 
ponownie zgruntować po ok. 4 godzinach. Farby dys-
persyjne, gładzie lub zaprawy klejące i tynkarskie Nanosić 
co najmniej po 24 godzinach od momentu zagruntowania 
powierzchni. Nowo naniesioną powłokę chronić za pomo-

cą siatek ochronnych przed opadami atmosferycznymi 
i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego związania.

WSKAZÓWKI
Podczas nanoszenia i wiązania preparatu powinna pa-
nować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza 
powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność 
mogą powodować wolniejsze wiązanie preparatu. Należy 
wówczas odczekać z malowaniem farbą, aż do całkowi-
tego związania i  utwardzenia preparatu gruntującego. 
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy 
umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach 
bezpośrednio nasłonecznionych i  przy silnym wietrze. 
W celu ochrony niezwiązanej warstwy preparatu przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich 
siatek ochronnych.

Gotowy do użycia, preparat gruntujący na typowe podłoża budowlane przeznaczony 
do gruntowania powierzchni pod farby silikatowe elewacyjne na zewnątrz budynków. 
Zmniejsza i  wyrównuje nasiąkliwość podłoża, poprawia przyczepność farb i  zapraw 
szpachlowych, zapobiega powstawaniu wykwitów, obniża kredowanie podłoża. Nie 
ogranicza przepuszczalności dla pary wodnej. Nie zawiera rozpuszczalników.

 NIE OGRANICZA PRZEPUSZCZALNOŚCI DLA PARY WODNEJ
 ZMNIEJSZA I WYRÓWNUJE NASIĄKLIWOŚĆ PODŁOŻA
 POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ FARB I ZAPRAW SZPACHLOWYCH
 NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKÓW 
 ZAPOBIEGA POWSTAWANIU WYKWITÓW 
 OBNIŻA KREDOWANIE PODŁOŻA

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczo-
ne, czyste i  suche oraz wolne od plam i wykwitów po-
chodzenia biologicznego i  chemicznego. W  przypadku 
występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże 
należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą 
pod ciśnieniem i  zabezpieczyć odpowiednim prepara-
tem glono- i  grzybobójczym. Wszelkie luźne, niezwią-
zane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub 
złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytu-
acji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy 
wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a  następ-
nie całą powierzchnię wyrównać i  wygładzić zaprawą 
szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu 

zastosować zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej 
wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami
technicznymi tych produktów. W przypadku nanoszenia 
preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych 
(jak np.: beton, tynk wapiennocementowy i cementowy) 
zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. W sys-
temach dociepleniowych preparat można nanosić dopiero 
po całkowitym wyschnięciu warstwy klejowej z zatopioną 
siatką, co w  normalnych warunkach następuje po ok. 
3–4 dniach. Opakowanie zawiera produkt gotowy do 
stosowania.

WIĄZANIE
Czas wiązania naniesionego na podłoże preparatu 
(w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 
55%) wynosi ok. 24 godzin.

WSKAZÓWKI
Podczas nanoszenia i wiązania preparatu powinna pa-
nować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza 
powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność 
mogą powodować wolniejsze wiązanie preparatu. Należy 
wówczas odczekać z malowaniem farbą, aż do całkowi-
tego związania i  utwardzenia preparatu gruntującego. 
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy 
umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach 
bezpośrednio nasłonecznionych i  przy silnym wietrze. 
W celu ochrony niezwiązanej warstwy preparatu przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich 
siatek ochronnych.

PREPARAT GRUNTUJĄCY POD FARBY 
AKRYLOWE

Gotowy do użycia, preparat gruntujący na typowe podłoża budowlane przeznaczony 
do gruntowania powierzchni pod farby akrylowe i  lateksowe elewacyjne na zewnątrz 
budynków. Zmniejsza i  wyrównuje nasiąkliwość podłoża, poprawia przyczepność farb 
i  zapraw szpachlowych, zapobiega powstawaniu wykwitów, obniża kredowanie podło-
ża. Nie ogranicza przepuszczalności dla pary wodnej. Nie zawiera rozpuszczalników.

 ZMNIEJSZA I WYRÓWNUJE NASIĄKLIWOŚĆ PODŁOŻA 
  POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ FARB 

I ZAPRAW SZPACHLOWYCH
  NIE OGRANICZA PRZEPUSZCZALNOŚCI DLA PARY WODNEJ
 EKOLOGICZNY
 NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKÓW
 WYSOKA WYDAJNOSC
 OBNIŻA KREDOWANIE PODŁOŻA

PARAMETRY WARTOŚĆ

względna wilgotność powietrza: ≤75%

Gęstość ok. 1,0 g/cm³

Kolory biały

temperatura stosowania 
(powietrza i podłoża)

od +5°C do +25°C

DANE WYKONAWCZE

PARAMETRY WARTOŚĆ

względna wilgotność powietrza: ≤75%

Pigmenty
biel tytanowa, przyjazne dla środowiska 

barwne pigmenty

Gęstość ok. 1,0 g/cm³

Kolory biały

temperatura stosowania 
(powietrza i podłoża)

od +5°C do +25°C

DANE WYKONAWCZE

NIE OGRANICZA
PAROPRZEPUSZ

CZALNOŚCI

NIE OGRANICZA
PAROPRZEPUSZ

CZALNOŚCI

WYRÓWNUJE 
NASIĄKLIWOŚĆ 

PODŁOŻA

WYRÓWNUJE 
NASIĄKLIWOŚĆ 

PODŁOŻA

POPRAWIA 
PRZYCZEPNOŚĆ 
FARB I TYNKÓW

NIE ZAWIERA
ROZPUSZCZAL

NIKÓW

POPRAWIA PRZY
CZEPNOŚĆ FARB 

I ZAPRAW

WYDAJNOŚĆ WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

5 0,20 25

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

5 0,20 25

GRUNTOREX W 
FASADA SILIKAT

GRUNTOREX W 
FASADA AKRYL
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* w praktyce zużycie uzależnione jest od odpowiedniego i starannego przygotowania podłoża

DOKUMENTY ZWIĄZANE
ETA-13/0709 ATB TERM ST; ETAG 004; DWU nr ATB ST/2015;

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem.
Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.
Okres przydatności do użycia 9 miesięcy.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Podłożem, na którym stosuje się zaprawę Styrklej ST 
może być beton wszystkich klas, gazobeton, surowy mur 
z cegły lub bloczków z betonu lekkiego, piaskowiec oraz 
stare i nowe tynki. Podłoże musi być mocno oczyszczone 
z  wszelkich zabrudzeń zmniejszających przyczepność 
np.: kurz, brud, wszelkiego rodzaju tłuszcze, wosk, sta-
re odpadające powłoki wapienne, resztki starych farb 
emulsyjnych lub olejnych. Do odmierzonej ilości wody 
wsypać zawartość worka, jednocześnie mieszając mie-
szadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednorodnej, 
pożądanej konsystencji. Odstawić na około 10 minut 
i ponownie przemieszać. Zaprawa jest gotowa do użycia 
maksymalnie do 4 godzin.

NAKŁADANIE
Zaprawę klejową Styrklej ST nakłada się na wewnętrzną 
stronę płyty rozprowadzając ją na całej jej powierzchni lub 
nakładać pasami na obwodzie przy krawędzi płyty oraz do-
datkowo 6–8 placków równomiernie rozłożonych wewnątrz 
jej powierzchni. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy na 
płytę przyłożyć do podłoża, następnie dobić do żądanego 
położenia. Powierzchnia przyklejana do podłoża powinna 
wynosić około 70% całkowitej powierzchni płyty.

WSKAZÓWKI
Przed aplikacją należy zapoznać się z kartą techniczna 
oraz kartą charakterystyki produktu! Produkt zawiera 
cement. Z  wodą / wilgocią tworzy związek o  silnych 

właściwościach alkalicznych, dlatego należy chronić 
oczy i skórę. Możliwość wystąpienia alergicznych reakcji.

ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU

Zaprawa STYRKLEJ ST do przyklejania płyt styropianowych na zewnętrznych ścianach 
budynków, wykonanych z  elementów murowych (cegły, bloczki, kamień,...) lub betonu 
(wylewanego na budowie lub w  postaci płyt prefabrykowanych), docieplanych syste-
mem ATB TERM ST. Otrzymywana przez wymieszanie suchej mieszanki przygotowanej 
fabrycznie z wodą zarobową.

 BARDZO DOBRE PARAMETRY ROBOCZE 
 WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
 MROZOODPORNA
 PODWYŻSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ

PARAMETRY WARTOŚĆ

Gęstość nasypowa zaprawy 1,6 kg/dm³

ilość wody zarobowej
0,2–0,22 L na 1 kg suchej mieszanki 

(5,0–5,5 L na worek zaprawy)

czas gotowości do pracy max. 4h

otwarty czas pracy z zaprawą min. 25 min

temperatura podłoża od +5°C do +25°C

końcowa odporność
na temperatury

od -20°C do +60°C

DANE WYKONAWCZE

MROZOODPORNYWYSOKA 
ELASTYCZNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[kg/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

25 4,0* 6,25

ZAPRAWA KLEJĄCA UNIWERSALNA

DOKUMENTY ZWIĄZANE
ETA-13/0709 ATB TERM ST; ETAG 004; DWU nr ATB ST/2015;

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem.
Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed szkodzeniem.
Okres przydatności do użycia 9 miesięcy.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

PODŁOŻE
Zaprawa ma doskonałą przyczepność do wszelkich ty-
powych podłoży budowlanych. Podłoże należy oczyścić 
z brudu i kurzu oraz starych powłok malarskich. Kruszące 
się tynki należy usunąć. Podłoża omszałe, zaatakowane 
przez algi i glony należy oczyścić odpowiednimi prepara-
tami. Zawartość opakowania wsypać do 5 litrów czystej, 
chłodnej wody, intensywnie mieszając aż o uzyskania jed-
norodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać 10 minut i po-
nownie wymieszać. Tak przygotowaną zaprawę należy
wykorzystać w ciągu 4 godzin.

NAKŁADANIE
Zaprawę należy nanosić na płyty termoizolacyjne przy po-
mocy packi zębatej 12/10 mm (metoda grzebieniowa), a na 
podłożach nierównych, płyty przykleja się metodą pasowo-
-punktową. Do osadzania siatki zbrojącej zaprawę nakłada 
się przy użyciu packi zębatej 12/10 mm, siatkę nakłada 
się jako warstwę nawierzchniową, a następnie wygładza 
przy użyciu gładzielnicy. Grubość warstwy powinna mieć 
co najmniej 3 mm, a siatka powinna znajdować się w ze-
wnętrznej warstwie. Stwardniałej zaprawy nie uzdatniać 
wodą ani nie mieszać ze świeżą zaprawą. 

WYSYCHANIE
Po odpowiednim czasie schnięcia (ok. 3 dni) należy 
powierzchnię zagruntować i położyć tynk zewnętrzny.

WSKAZÓWKI
Przed aplikacją należy zapoznać się z kartą techniczna 
oraz kartą charakterystyki produktu! Produkt zawiera 
cement. Z  wodą / wilgocią tworzy związek o  silnych 
właściwościach alkalicznych, dlatego należy chronić 
oczy i skórę. Możliwość wystąpienia alergicznych reakcji.

Zaprawa Styrklej U  przeznaczona jest do przyklejania styropianu i  zatapiania siatki 
zbrojącej na zewnętrznych ścianach budynków, wykonanych z  elementów murowych 
(cegły, bloczki, kamień,..) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefa-
brykowanych), docieplanych systemem ATB TERM ST. 

 WZMOCNIONY WŁÓKNAMI
 MROZO I WODO ODPORNA 
 PAROPRZEPUSZCZALNY 

*  przy minimalnej grubości tj. 3 mm. W praktyce zużycie uzależnione jest od odpowiedniego 
i starannego przygotowania podłoża

PARAMETRY WARTOŚĆ

Gęstość nasypowa zaprawy 1,6 kg/dm³

ilość wody zarobowej
0,2–0,22 L na 1 kg suchej mieszanki 

(5,0–5,5 L na worek zaprawy)

czas gotowości do pracy max. 4h

otwarty czas pracy z zaprawą min. 25 min

temperatura podłoża od +5°C do +25°C

końcowa odporność
na temperatury

od -20°C do +60°C

DANE WYKONAWCZE

WODOODPORNY 
I MROZOODPORNY

WYSOKA
PAROPRZEPUSZ

CZALNOŚĆ

ZAWIERA 
 WŁÓKNA

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[kg]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[kg/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

25 4,0* 6,25

STYRKLEJ U STYRKLEJ ST

BARDZO DOBRE 
PARAMETRY 

ROBOCZE



 

SYSTEM 
DOCIEPLEŃ

ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), 

czyli złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku, 

zwany był wcześniej bezspoinowym systemem dociepleń 

(BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką-mokrą. Podstawą 

idei docieplenia budynku, jest zmniejszenie przepływu ciepła 

między pomieszczeniami wewnątrz budynku a środowiskiem 

zewnętrznym, nie wyłączając także przepływu wilgoci.

A  Styrklej ST

B  Styropian izolacja

C  Kołek, łącznik mechaniczny

D  Styrklej U + siatka

E  Grunt: akrylex, si-si, silikon, silikat

F  Tynk cienkowarstwowy: akrylex, 
si-si, silikon, silikat, mineral

A B C D E F



Odkryj
	 	 	 	Świat

WYSOKA ODPORNOŚĆ 
NA SZOROWANIE

PLAMOODPORNA I WODOODPORNA 
(HYDROFOBOWA)

TWORZY 
ELASTYCZNĄ POWŁOKĘ

ANTYREFLEKSYJNA 
GŁĘBOKI  MAT

PLAMOODPORNA I WODOODPORNA 
(HYDROFOBOWA)

TWORZY 
ELASTYCZNĄ POWŁOKĘ



  

PRODUKTY 
DO WNĘTRZ

• FARBY WEWNĘTRZNE

• PREPARATY GRUNTUJĄCE POD FARBY WEWNĘTRZNE

Nowe technologie w budownictwie wymagają nowoczesnych 

materiałów wykończeniowych. Farby wewnętrzne oraz 

preparaty gruntujące marki ADEXBUD pozwalają na realizację 

wszelkich projektów kolorystycznych dla Twojej kuchni, 

łazienki, salonu czy pomieszczeń technicznych.
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ANTYREFLEKSYJNA LATEKSOWA FARBA 
WEWNĘTRZNA

ANTYREFLEKSYJNA LATEKSOWA FARBA 
WEWNĘTRZNA

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Typowe podłoża budowlane powinny być czyste, równe, 
nośne, odtłuszczone i zwarte. Luźne ziarna i zanieczysz-
czenia należy usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki nale-
ży wyrównać. W przypadku nowych tynków cementowych 
należy zachować dwutygodniowy okres sezonowania. 
Farby kredowe należy dokładnie wymyć. Powierzchnie
pomalowane farbami olejnymi lub lakierami należy prze-
szlifować i oczyścić.

GRUNTOWANIE
Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o  normalnej 
chłonności przed naniesieniem farby należy zagrunto-
wać preparatem z serii Gruntorex W. Plamy nikotynowe, 
zacieki pochodzące od wilgoci lub stare powłoki farb 
kredowych zawierające łatwo migrujące pigmenty należy 
pokryć gruntem odcinającym. Nie gruntować podłoży 
pokrytych wcześniej powłokami na bazie tworzyw sztucz-
nych będących w dobrym stanie powłoki lakiernicze, stare 
warstwy farb akrylowych lub emulsyjnych.

NAKŁADANIE
Należy nanosić dwukrotnie z  zachowaniem 6-cio go-
dzinnego odstępu wałkiem, szczotką lub przez natrysk. 
Stosować w temperaturze nie niższej niż 5°C.

ROZCIEŃCZANIE
W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji można
rozcieńczać wodą maks. 3%

WYSYCHANIE
W temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności
powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4–6 godzin.

WSKAZÓWKI
Używać odpowiednich, nie zużytych narzędzi których 
uszkodzenia wpływają na negatywny estetyczny efekt 
końcowy. Po otwarciu opakowania sprawdzić, czy na 
pokrywie nie ma zaschniętych pozostałości farby, któ-
rych obecność może niekorzystnie wpływać na wygląd 
utworzonej powłoki. Przed nanoszeniem oraz w trakcie,

farbę mieszać ręcznie lub za pomocą mieszadła wolno-
obrotowego. Nanoszenie wałkiem, pędzlem lub przez 
natrysk hydrodynamiczny. Należy nanosić dwukrotnie 
z  zachowaniem 6-cio godzinnego odstępu. Stosować 
w  temperaturze nie niższej niż 10°C (niezawilgocone 
powierzchnie). Malowanie zacząć od miejsc trudno do-
stępnych i wymagających szczególnej precyzji. Na duże 
powierzchnie farbę nanosić długimi ruchami poczyna-
jąc od środka ściany (góra-dół) bez dużego docisku bez 
przerw w pracy. Ilość farby na wałku (pędzlu), powinna 
zapewniać uzyskanie jednolitej i równomiernej powłoki na
całej powierzchni ściany (mokro na mokro). Podczas 
ostatecznego wykańczania powierzchni, narzędzie pro-
wadzić w jednym kierunku dla zapewnienia jednorodnej 
struktury, jednakowo rozpraszającej światło bez efektu 
smug i pasów (np. z góry na dół). Nie wykonywać popra-
wek na półsuchą farbę.

Typowe podłoża budowlane powinny być czyste, równe, 
nośne, odtłuszczone i zwarte. Luźne ziarna i zanieczysz-
czenia należy usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki nale-
ży wyrównać. W przypadku nowych tynków cementowych 
należy zachować dwutygodniowy okres sezonowania. 
Farby kredowe należy dokładnie wymyć. Powierzchnie 
pomalowane farbami olejnymi lub lakierami należy prze-
szlifować i oczyścić.

GRUNTOWANIE 
Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o  normalnej 
chłonności przed naniesieniem farby należy zagrunto-
wać preparatem z serii Gruntorex W. Plamy nikotynowe, 
zacieki pochodzące od wilgoci lub stare powłoki farb 
kredowych zawierające łatwo migrujące pigmenty należy 
pokryć gruntem odcinającym. Nie gruntować podłoży 
pokrytych wcześniej powłokami na bazie tworzyw sztucz-
nych będących w dobrym stanie takie jak powłoki lakier-
nicze, stare warstwy farb akrylowych lub emulsyjnych. 

NAKŁADANIE 
Należy nanosić dwukrotnie z  zachowaniem 6-cio go-
dzinnego odstępu wałkiem, szczotką lub przez natrysk. 
Stosować w temperaturze nie niższej niż 5°C.

ROZCIEŃCZANIE
W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji można roz-
cieńczać wodą maks. 3%.

ROZCIEŃCZANIE
W temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności 
powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4–6 godzin.

WSKAZÓWKI
Używać odpowiednich, nie zużytych narzędzi, których 
uszkodzenia wpływają na negatywny estetyczny efekt 
końcowy. Po otwarciu opakowania sprawdzić, czy na 
pokrywie nie ma zaschniętych pozostałości farby, któ-
rych obecność może niekorzystnie wpływać na wygląd 

utworzonej powłoki. Przed nanoszeniem oraz w trakcie, 
farbę mieszać ręcznie lub za pomocą mieszadła wolno-
obrotowego. Nanoszenie wałkiem, pędzlem lub przez 
natrysk hydrodynamiczny. Należy nanosić dwukrotnie 
z  zachowaniem 6-cio godzinnego odstępu. Stosować 
w temperaturze nie niższej niż 10°C. Malowanie zacząć 
od miejsc trudno dostępnych i wymagających szczegól-
nej precyzji. Na duże powierzchnie farbę nanosić długimi 
ruchami poczynając od środka ściany bez dużego docisku 
bez przerw w pracy. Ilość farby na wałku, powinna zapew-
niać uzyskanie jednolitej i równomiernej powłoki na całej 
powierzchni ściany. Podczas ostatecznego wykańczania 
powierzchni, narzędzie prowadzić w jednym kierunku dla 
zapewnienia jednorodnej struktury, jednakowo rozprasza-
jącej światło bez efektu smug i pasów. Nie wykonywać 
poprawek na półsuchą farbę.

PARAMETRY WARTOŚĆ

bazowy środek wiążący dyspersja akrylowa

pigmenty
biel tytanowa,

przyjazne dla środowiska barwne pigmenty

gęstość ok. 1,5 g/cm³

kolory biały oraz paleta kolorów ACS

pH 8–9

DANE WYKONAWCZE

PARAMETRY WARTOŚĆ

bazowy środek wiążący dyspersja akrylowa

pigmenty
biel tytanowa,

przyjazne dla środowiska barwne pigmenty

gęstość ok. 1,5 g/cm³

kolory biały oraz paleta kolorów ACS

pH 8–9

DANE WYKONAWCZEWodorozcieńczalna farba lateksowa do wnętrz, na typowe podłoża budowlane jak 
nowe tynki cementowe bądź pokryte wcześniej farbami na bazie tworzyw sztucznych, 
do malowania płyt gipsowo kartonowych, tapet. Stosowana do pomieszczeń miesz-
kalnych i  innych, malowania wszędzie tam gdzie wymagane jest zachowanie wysokiej 
estetyki oraz długotrwałych i  wytrzymałych pokryć dekoracyjno-ochronnych. Nadaje 
się w  szczególności do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni betonowych przed 
szkodliwym działaniem dwutlenku węgla i  siarki. Polecana jest do pomieszczeń wy-
magających zachowania szczególnej czystości ze względu na wysoka odporność na 
szorowanie. Plamoodporna i  wodoodporna (hydrofobowa). Tworzy elastyczną powło-
kę. Produkt dostępny jest w  kolorze białym lub w  kolorach pastelowych zgodnie ze 
wzornikiem ACS. Produkt w  1 klasie odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 
13300:2002.

 1 KLASA ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE
  TWORZY DŁUGOTRWAŁE I WYTRZYMAŁE POKRYCIA 

DEKORACYJNO-OCHRONNE 
 PLAMOODPORNA I WODOODPORNA (HYDROFOBOWA) 
 TWORZY ELASTYCZNĄ POWŁOKĘ
 TWORZY GŁĘBOKĄ MATOWĄ POWŁOKĘ 
 WYSOKA SIŁA KRYCIA

Wodorozcieńczalna farba lateksowa do wnętrz, na typowe podłoża budowlane jak 
nowe tynki cementowe bądź pokryte wcześniej farbami na bazie tworzyw sztucznych, 
do malowania płyt gipsowo kartonowych, tapet. Stosowana do pomieszczeń miesz-
kalnych i  innych, malowania wszędzie tam gdzie wymagane jest zachowanie wysokiej 
estetyki oraz długotrwałych i  wytrzymałych pokryć dekoracyjno-ochronnych. Nadaje 
się w  szczególności do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni betonowych przed 
szkodliwym działaniem dwutlenku węgla i siarki. Polecana jest do pomieszczeń wyma-
gających zachowania szczególnej czystości ze względu na wysoka odporność na szo-
rowanie. Plamoodporna i wodoodporna. Tworzy elastyczną powłokę. Produkt dostępny 
jest w kolorze białym lub w kolorach pastelowych zgodnie ze wzornikiem ACS. Produkt 
w 2 klasie odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002.

 2 KLASA ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE
  TWORZY DŁUGOTRWAŁE I WYTRZYMAŁE POKRYCIA 

DEKORACYJNO-OCHRONNE 
 PLAMOODPORNA I WODOODPORNA (HYDROFOBOWA) 
 TWORZY ELASTYCZNĄ POWŁOKĘ
 WYSOKA SIŁA KRYCIA

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2 /opakowanie]

3 0,22 13

5 0,22 23

10 0,22 45

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2 /opakowanie]

3 0,22 13

5 0,22 23

10 0,22 45

WYSOKA 
ODPORNOŚĆ 

NA SZOROWANIE

PLAMOODPORNA
I WODOODPORNA 
(HYDROFOBOWA)

TWORZY 
ELASTYCZNĄ

POWŁOKĘ

ANTYREFLEKSYJNA
GŁĘBOKI MAT 

COLLATEX GOLD MATT COLLATEX SILVER MATT

WYSOKA 
ODPORNOŚĆ 

NA SZOROWANIE

PLAMOODPORNA
I WODOODPORNA 
(HYDROFOBOWA)

TWORZY 
ELASTYCZNĄ

POWŁOKĘ

ANTYREFLEKSYJNA
GŁĘBOKI MAT 
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ANTYREFLEKSYJNA LATEKSOWA FARBA 
WEWNĘTRZNA

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Typowe podłoża budowlane powinny być czyste, równe, 
nośne, odtłuszczone i zwarte. Luźne ziarna i zanieczysz-
czenia należy usunąć w sposób mechaniczny. Wszelkie 
nierówności i  ubytki należy wyrównać. W  przypadku 
nowych tynków cementowych należy zachować dwu-
tygodniowy okres sezonowania. Farby kredowe należy 
dokładnie wymyć. Powierzchnie pomalowane farbami 
olejnymi lub lakierami należy przeszlifować i oczyścić.

GRUNTOWANIE
Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o  normalnej 
chłonności przed naniesieniem farby należy zagrunto-
wać preparatem z serii Gruntorex W. Plamy nikotynowe, 
zacieki pochodzące od wilgoci lub stare powłoki farb 
kredowych zawierające łatwo migrujące pigmenty należy 
pokryć gruntem odcinającym. Nie gruntować podłoży 
pokrytych wcześniej powłokami na bazie tworzyw sztucz-
nych będących w dobrym stanie takie jak powłoki lakier-
nicze, stare warstwy farb akrylowych lub emulsyjnych.

NAKŁADANIE
Należy nanosić dwukrotnie z  zachowaniem 6-cio go-
dzinnego odstępu wałkiem, szczotką lub przez natrysk. 
Stosować w temperaturze nie niższej niż 5°C.

ROZCIEŃCZANIE
W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji można roz-
cieńczać wodą maks. 3%

WYSYCHANIE
W temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności 
powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4–6 godzin.

WSKAZÓWKI
Używać odpowiednich, nie zużytych narzędzi, których 
uszkodzenia wpływają na negatywny estetyczny efekt 
końcowy. Po otwarciu opakowania sprawdzić, czy na 
pokrywie nie ma zaschniętych pozostałości farby, któ-
rych obecność może niekorzystnie wpływać na wygląd 

utworzonej powłoki. Przed nanoszeniem oraz w trakcie, 
farbę mieszać ręcznie lub za pomocą mieszadła wolno-
obrotowego. Nanoszenie wałkiem, pędzlem lub przez 
natrysk hydrodynamiczny. Należy nanosić dwukrotnie 
z  zachowaniem 6-cio godzinnego odstępu. Stosować 
w  temperaturze nie niższej niż 10°C (niezawilgocone 
powierzchnie). Malowanie zacząć od miejsc trudno do-
stępnych i wymagających szczególnej precyzji. Na duże 
powierzchnie farbę nanosić długimi ruchami poczynając 
od środka ściany bez dużego docisku bez przerw w pra-
cy. Ilość farby na wałku, powinna zapewniać uzyskanie 
jednolitej i  równomiernej powłoki na całej powierzchni 
ściany. Podczas ostatecznego wykańczania powierzchni, 
narzędzie prowadzić w jednym kierunku dla zapewnienia 
jednorodnej struktury, jednakowo rozpraszającej światło 
bez efektu smug i pasów. Nie wykonywać poprawek na 
półsuchą farbę.

Wodorozcieńczalna farba lateksowa do wnętrz, na typowe podłoża budowlane jak 
nowe tynki cementowe bądź pokryte wcześniej farbami na bazie tworzyw sztucznych, 
do malowania płyt gipsowo kartonowych, tapet. Stosowana do pomieszczeń miesz-
kalnych i  innych, malowania wszędzie tam gdzie wymagane jest zachowanie wysokiej 
estetyki oraz długotrwałych i  wytrzymałych pokryć dekoracyjno-ochronnych. Nadaje 
się w  szczególności do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni betonowych przed 
szkodliwym działaniem dwutlenku węgla i  siarki. Polecana do pomieszczeń wymaga-
jących zachowania szczególnej czystości ze względu na wysoka odporność na szoro-
wanie. Plamoodporna i  wodoodporna (hydrofobowa). Tworzy elastyczną powłokę. Pro-
dukt dostępny jest w kolorze białym lub w kolorach pastelowych zgodnie ze wzornikiem 
ACS. Produkt w 3 klasie odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002.

 3 KLASA ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE
  TWORZY DŁUGOTRWAŁE I WYTRZYMAŁE POKRYCIA 

DEKORACYJNO-OCHRONNE 
 PLAMOODPORNA I WODOODPORNA (HYDROFOBOWA) 
 TWORZY ELASTYCZNĄ POWŁOKĘ
 WYSOKA SIŁA KRYCIA

SILIKATOWA FARBA DO WNĘTRZ

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Typowe podłoża budowlane powinny być czyste, równe, 
nośne, odtłuszczone i zwarte. Luźne ziarna i zanieczysz-
czenia należy usunąć w sposób mechaniczny. Wszelkie 
nierówności i ubytki należy wyrównać. W przypadku no-
wych tynków cementowych należy zachować dwutygodnio-
wy okres sezonowania. Farby kredowe należy dokładnie 
wymyć. Powierzchnie pomalowane farbami olejnymi lub 
lakierami należy przeszlifować i oczyścić.

GRUNTOWANIE
Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o  normalnej 
chłonności przed naniesieniem farby należy zagrunto-
wać preparatem z serii Gruntorex W. Plamy nikotynowe, 
zacieki pochodzące od wilgoci lub stare powłoki farb 
kredowych zawierające łatwo migrujące pigmenty należy 

pokryć gruntem odcinającym (izolującym). Nie grunto-
wać podłoży pokrytych wcześniej powłokami na bazie 
tworzyw sztucznych będących w  dobrym stanie takie 
jak powłoki lakiernicze, stare warstwy farb akrylowych 
lub emulsyjnych.

NAKŁADANIE
Należy nanosić dwukrotnie z  zachowaniem 6-cio go-
dzinnego odstępu wałkiem, szczotką lub przez natrysk. 
Stosować w temperaturze nie niższej niż 5°C.

ROZCIEŃCZANIE
W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji można roz-
cieńczać wodą maks. 3%

WYSYCHANIE
W temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności 
powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4–6 godzin. 
Nie stosować na podłoża pokryte wcześniej farbami na 
bazie tworzyw sztucznych.

WSKAZÓWKI
Farbę nanosić długimi ruchami w ilości zapewniającej uzy-
skanie jednolitej i równomiernej powłoki. Przed naniesieniem 
na podłoża wyrównane akrylowymi masami szpachlowymi, 
należy przeprowadzić próby przyczepności podłoży, w przy-
padku niskiej przyczepności do tych podłoży zastosować 
grunt poprawiający przyczepność Gruntorex W. W przypadku 
wyrobów w kolorze, przed naniesieniem farby koniecznie 
przeprowadzić test na zgodność koloru.

Wodorozcieńczalna krzemianowa do wnętrz na typowe podłoża budowlane jak nowe tynki 
cementowe bądź pokryte wcześniej farbami mineralnymi, do malowania płyt gipsowo kar-
tonowych, tapet. Farba stosowana do pomieszczeń mieszkalnych malowania wszędzie 
tam gdzie wymagane jest zachowanie wysokiej estetyki. Wykazuje wysoką paroprzepusz-
czalność ze względu na zastosowanie mineralnego spoiwa. Produkt dostępny jest w kolo-
rze białym lub w kolorach pastelowych zgodnie ze wzornikiem ACS.

 WYSOKA PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
 WYSOKA SIŁA KRYCIA
 MINERALNY CHARAKTER

PARAMETRY WARTOŚĆ

bazowy środek wiążący dyspersja akrylowa

pigmenty
biel tytanowa,

przyjazne dla środowiska barwne pigmenty

gęstość ok. 1,5 g/cm³

kolory biały oraz paleta kolorów ACS

pH 8–9

DANE WYKONAWCZE PARAMETRY WARTOŚĆ

bazowy środek wiążący szkło wodne potasowe

pigmenty
biel tytanowa,

przyjazne dla środowiska barwne pigmenty

gęstość ok. 1,5 g/cm³

kolory biały oraz paleta kolorów Adexbud

pH 11–13

DANE WYKONAWCZE

WYSOKA
PAROPRZEPU
SZCZALNOŚĆ

WYSOKA SIŁA 
KRYCIA

MINERALNY 
CHARAKTER

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2 /opakowanie]

5 0,22 23

10 0,22 45

COLLATEX PREMIUM MATT KOLOR PERFEKT SILIKAT

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2 /opakowanie]

3 0,22 13

5 0,22 23

10 0,22 45

WYSOKA 
ODPORNOŚĆ 

NA SZOROWANIE

PLAMOODPORNA
I WODOODPORNA 
(HYDROFOBOWA)

TWORZY 
ELASTYCZNĄ

POWŁOKĘ

ANTYREFLEKSYJNA
GŁĘBOKI MAT 
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Typowe podłoża budowlane powinny być czyste, równe, 
nośne, odtłuszczone i zwarte. Luźne ziarna i zanieczysz-
czenia należy usunąć w sposób mechaniczny. Wszelkie 
nierówności i ubytki należy wyrównać. W przypadku no-
wych tynków cementowych należy zachować dwutygodnio-
wy okres sezonowania. Farby kredowe należy dokładnie 
wymyć. Powierzchnie pomalowane farbami olejnymi lub 
lakierami należy przeszlifować i oczyścić.

GRUNTOWANIE
Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o  normalnej 
chłonności przed naniesieniem farby należy zagrunto-
wać preparatem z serii Gruntorex W. Plamy nikotynowe, 
zacieki pochodzące od wilgoci lub stare powłoki farb 

kredowych zawierające łatwo migrujące pigmenty należy 
pokryć gruntem odcinającym (izolującym). Nie grunto-
wać podłoży pokrytych wcześniej powłokami na bazie 
tworzyw sztucznych będących w  dobrym stanie takie 
jak powłoki lakiernicze, stare warstwy farb akrylowych 
lub emulsyjnych.

NAKŁADANIE
Należy nanosić dwukrotnie z  zachowaniem 6-cio go-
dzinnego odstępu wałkiem, szczotką lub przez natrysk. 
Stosować w temperaturze nie niższej niż 5°C.

ROZCIEŃCZANIE
W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji można roz-
cieńczać wodą maks. 3%

WYSYCHANIE
W temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności 
powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4–6 godzin.

WSKAZÓWKI
Farbę nanosić długimi ruchami w  ilości zapewniającej 
uzyskanie jednolitej i  równomiernej powłoki. Przed na-
niesieniem na podłoża wyrównane akrylowymi masami 
szpachlowymi, należy przeprowadzić próby przyczepno-
ści podłoży, w przypadku niskiej przyczepności do tych 
podłoży zastosować grunt poprawiający przyczepność 
Gruntorex W. W  przypadku wyrobów w  kolorze, przed 
naniesieniem farby koniecznie przeprowadzić test na 
zgodność koloru

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Wodorozcieńczalna farba akrylowa do wnętrz na typowe podłoża budowlane jak nowe 
tynki cementowe bądź pokryte wcześniej farbami na bazie tworzyw sztucznych, do ma-
lowania płyt gipsowo kartonowych, tapet. Stosowana do pomieszczeń mieszkalnych 
malowania wszędzie tam gdzie wymagane jest zachowanie wysokiej estetyki. Produkt 
dostępny jest w kolorze białym lub w kolorach zgodnie ze wzornikiem ACS.

 EKONOMICZNA
 TWORZY BARDZO ESTETYCZNE POKRYCIA 
 BOGATA KOLORYSTYKA 
 EKOLOGICZNA

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Typowe podłoża budowlane powinny być czyste, równe, 
nośne, odtłuszczone i zwarte. Luźne ziarna i zanieczysz-
czenia należy usunąć w sposób mechaniczny. Wszelkie 
nierówności i ubytki należy wyrównać. W przypadku no-
wych tynków cementowych należy zachować dwutygodnio-
wy okres sezonowania. Farby kredowe należy dokładnie 
wymyć. Powierzchnie pomalowane farbami olejnymi lub 
lakierami należy przeszlifować i oczyścić.

GRUNTOWANIE
Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o  normalnej 
chłonności przed naniesieniem farby należy zagrunto-
wać preparatem z serii Gruntorex W. Plamy nikotynowe, 
zacieki pochodzące od wilgoci lub stare powłoki farb 

kredowych zawierające łatwo migrujące pigmenty należy 
pokryć gruntem odcinającym (izolującym). Nie grunto-
wać podłoży pokrytych wcześniej powłokami na bazie 
tworzyw sztucznych będących w  dobrym stanie takie 
jak powłoki lakiernicze, stare warstwy farb akrylowych 
lub emulsyjnych.

NAKŁADANIE
Należy nanosić dwukrotnie z  zachowaniem 6-cio go-
dzinnego odstępu wałkiem, szczotką lub przez natrysk. 
Stosować w temperaturze nie niższej niż 5°C.

ROZCIEŃCZANIE
W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji można roz-
cieńczać wodą maks. 3%

WYSYCHANIE
W temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności 
powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4–6 godzin. 

WSKAZÓWKI
Farbę nanosić długimi ruchami w  ilości zapewniającej 
uzyskanie jednolitej i  równomiernej powłoki. Przed na-
niesieniem na podłoża wyrównane akrylowymi masami 
szpachlowymi, należy przeprowadzić próby przyczepno-
ści podłoży, w przypadku niskiej przyczepności do tych 
podłoży zastosować grunt poprawiający przyczepność 
Gruntorex W. W  przypadku wyrobów w  kolorze, przed 
naniesieniem farby koniecznie przeprowadzić test na 
zgodność koloru.

Wodorozcieńczalna ekonomiczna farba akrylowa do wnętrz na typowe podłoża bu-
dowlane jak nowe tynki cementowe bądź pokryte wcześniej farbami na bazie tworzyw 
sztucznych, do malowania płyt gipsowo kartonowych, tapet. Przeznaczona do malo-
wania pomieszczeń technicznych, gospodarczych, hal magazynowych. Dzięki dobrej 
relacji jakości do ceny stosowana jako farba inwestycyjna. Może być stosowana jako 
pierwsza podkładowa warstwa pod wymalowania wszelkich podłoży mineralnych, 
tynków cementowo-wapiennych, gipsowych oraz płyt gipsowo-kartonowych. Produkt 
dostępny jest w kolorze białym. 

 EKONOMICZNA DZIĘKI DOBREJ RELACJI CENY DO JAKOŚCI
 EKOLOGICZNA
 ŁATWA W APLIKACJI

PARAMETRY WARTOŚĆ

bazowy środek wiążący dyspersja akrylowa

pigmenty
biel tytanowa,

przyjazne dla środowiska barwne pigmenty

gęstość ok. 1,5 g/cm³

kolory biały oraz paleta kolorów Adexbud

pH 8–9

DANE WYKONAWCZE

PARAMETRY WARTOŚĆ

bazowy środek wiążący dyspersja akrylowa

pigmenty
biel tytanowa,

przyjazne dla środowiska barwne pigmenty

gęstość ok. 1,5 g/cm³

kolory biały

pH 8–9

DANE WYKONAWCZE

WYSOKA ESTETYKA 
POKRYĆ

EKONOMICZNA EKONOMICZNA

WYDAJNOŚĆ WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2 /opakowanie]

3 0,22 13

5 0,22 23

10 0,22 45

15 0,22 68

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2 /opakowanie]

10 0,22 45

ŁATWA 
W APLIKACJI

BOGATA 
KOLORYSTYKA

KOLOR PERFEKT AKRYL KOLOR PERFEKT EKO

AKRYLOWA EKONOMICZNA 
FARBA WEWNĘTRZNA

AKRYLOWA DEKORACYJNA 
FARBA WEWNĘTRZNA

FARBA
INWESTYCYJNA
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Najpierw należy usunąć plamy mechanicznie poprzez 
przetarcie powierzchni zaplamionej gruboziarnistym 
papierem ściernym lub szczotką drucianą, a  następ-
nie usuwa się pył, luźne ziarna i  zanieczyszczenia. 
W przypadku tłustych plam można zastosować dodat-
kowo przemywanie środkami myjącymi występującymi 
w gospodarstwie domowym (płyn do naczyń). Wszelkie 
nierówności i ubytki należy wyrównać. Następnie po wy-
schnięciu powierzchnię należy zagruntować preparatem 
Gruntorex W. W przypadku nowych tynków cementowych 
należy zachować dwutygodniowy okres sezonowania.

NAKŁADANIE
Wałkiem, szczotką lub przez natrysk. Stosować w tem-
peraturze nie niższej niż 5°C. Można nanosić dwukrotnie 
z zachowaniem 6-cio godzinnego odstępu. Rozcieńczanie 
– nie należy farby rozcieńczać gdyż zostanie osłabione 
działanie „odcinające” i kryjące farby.

WYSYCHANIE
W temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności 
powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4–6 godzin. 

WSKAZÓWKI
Farbę nanosić długimi ruchami w  ilości zapewniającej 
uzyskanie jednolitej i  równomiernej powłoki. Przed na-
niesieniem na podłoża wyrównane akrylowymi masami 
szpachlowymi, należy przeprowadzić próby przyczepno-
ści podłoży, w przypadku niskiej przyczepności do tych 
podłoży zastosować grunt poprawiający przyczepność 
Gruntorex W. W  przypadku wyrobów w  kolorze, przed 
naniesieniem farby koniecznie przeprowadzić test na 
zgodność koloru

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Bezrozpuszczalnikowa farba akrylowa do malowania i  renowacji ścian i  sufitów, do za-
malowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie, tłuszczach oraz rdzy. Dzięki 
zastosowaniu specjalnego układu wypełniaczy i preparatów chemicznych izoluje wszel-
kie plamy i zabrudzenia, doskonale kryje, doskonale przyczepna do podłoża, zabezpiecza 
przed zagrzybieniem.

 POKRYWA PLAMY Z TŁUSZCZÓW, SADZY, RDZY
  MASKUJE ZACIEKI
 MASKUJE PRZEBARWIENIA PO TYTONIU

PARAMETRY WARTOŚĆ

bazowy środek wiążący dyspersja akrylowa

pigmenty
biel tytanowa,

wypełniacze krzemianowe

gęstość ok. 1,5 g/cm³

pH 8–9

DANE WYKONAWCZE

WYDAJNOŚĆ

POKRYWA PLAMY 
Z RDZY, SADZY 
I TŁUSZCZÓW

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2 /opakowanie]

3 0,22 13

1 0,22 4,5

ISOLE PERFEKT

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, 
czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodze-
nia biologicznego i chemicznego. W przypadku wystę-
powania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy
oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą pod 
ciśnieniem i zabezpieczyć odpowiednim preparatem 
glono- i grzybobójczym. Wszelkie luźne, niezwiązane z 
podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczo-
ne powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy 
nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie 
wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą po-

wierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. 
Przy małych nierównościach można od razu zastosować 
zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienio-
nych zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi 
tych produktów. W przypadku nanoszenia preparatu na 
nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: be-
ton, tynk wapiennocementowy i cementowy) zachować 
min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Czas wiązania 
naniesionego na podłoże preparatu (w temperaturze 
+20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi 
ok. 24 godzin.

WSKAZÓWKI
Farbę nanosić długimi ruchami w ilości zapewniającej 
uzyskanie jednolitej i równomiernej powłoki. Przed na-
niesieniem na podłoża wyrównane akrylowymi masami 
szpachlowymi, należy przeprowadzić próby przyczep-
ności podłoży. W przypadku wyrobów w kolorze, przed 
naniesieniem farby koniecznie przeprowadzić test na 
zgodność koloru. Bezpośrednio po zakończeniu prac 
narzędzia należy umyć wodą. Należy unikać pracy na 
powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy 
silnym wietrze zgodność koloru.

Wodorozcieńczalna farba gruntująca przeznaczona do podkładowego malowania 
ścian i sufitów na typowych podłożach budowlanych tj. tynkach cementowych, cemen-
towo-wapiennych, gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, na powierzchniach z  płyt 
drewnopochodnych oraz tapet z  włókna szklanego. Obniża i  wyrównuje chłonność 
podłoża oraz poprawia przyczepność farb nawierzchniowych ( akrylowych, latekso-
wych, silikatowych ). Zastosowanie FAGRUNT PERFEKT znacznie zmniejsza koszt prac 
malarskich. Do uzyskania zadowalającego efektu końcowego zwykle wystarcza użycie 
jednej warstwy FAGRUNT PERFEKT i  jednej warstwy farby nawierzchniowej. Do stoso-
wania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

  WYSOKI STOPIEŃ KRYCIA – POKRYWA CIEMNE PODŁOŻA 
POD JASNE WYMALOWANIA

 WYSOKA WYDAJNOŚĆ

PARAMETRY WARTOŚĆ

bazowy środek wiążący dyspersja akrylowa

pigmenty
biel tytanowa,

przyjazne dla środowiska barwne pigmenty

gęstość ok. 1,5 g/cm³

kolory biały oraz paleta kolorów Adexbud

pH 8–9

DANE WYKONAWCZE

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[L]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2 /opakowanie]

10 0,20 50

5 0,20 25

WYSOKA 
WYDAJNOŚĆ

WYSOKI 
STOPIEŃ KRYCIA

WYRÓWNUJE 
NASIĄKLIWOŚĆ 

PODŁOŻA

WZMACNIA
PODŁOŻE

FAGRUNT PERFEKT

PODKŁADOWA FARBA GRUNTUJĄCAIZOLACYJNA FARBA NA PLAMY

WYSOKI 
STOPIEŃ KRYCIA

PRODUKT 
SPECJALISTYCZNY



SPOSÓB UŻYCIASPOSÓB UŻYCIA

KATALOG PRODUKTÓW / DO WNĘTRZ / FARBY WEWNĘTRZNE44 45

UNIWERSALNY PREPARAT GRUNTUJĄCYPREPARAT GRUNTUJĄCY POD FARBY 
AKRYLOWE WEWNĘTRZNE

Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, 
czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia 
biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania 
porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić me-
chanicznie, a następnie zmyć wodą pod ciśnieniem i zabez-
pieczyć odpowiednim preparatem glono- i grzybobójczym. 
Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: 
odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba 
usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, 
ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, 
a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić za-
prawą szpachlową. Przy małych nierównościach można 
od razu zastosować zaprawę szpachlową. Zastosowanie 
wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami 
technicznymi tych produktów. W przypadku nanoszenia 
preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych 

(jak np.: beton, tynk wapienno-cementowy i cementowy) 
zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. W sys-
temach dociepleniowych preparat można nanosić dopiero 
po całkowitym wyschnięciu warstwy klejowej z zatopioną 
siatką, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3–4 
dniach. Opakowanie zawiera produkt gotowy do stoso-
wania. Czas wiązania naniesionego na podłoże preparatu 
(w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 
55%) wynosi ok. 24 godzin. Podłoża wymagające wzmoc-
nienia, a także podłoża silnie chłonące trzeba ponownie 
zgruntować po ok. 4 godzinach. Farby dyspersyjne, gładzie 
lub zaprawy klejące i tynkarskie nanosić co najmniej po 24 
godzinach od momentu zagruntowania powierzchni. Nowo 
naniesioną powłokę chronić za pomocą siatek ochronnych 
przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż 
do jej całkowitego związania.

WSKAZÓWKI
Podczas nanoszenia i wiązania preparatu powinna pa-
nować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza 
powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność 
mogą powodować wolniejsze wiązanie preparatu. Należy 
wówczas odczekać z malowaniem farbą, aż do całkowi-
tego związania i  utwardzenia preparatu gruntującego. 
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy 
umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach 
bezpośrednio nasłonecznionych i  przy silnym wietrze. 
W celu ochrony niezwiązanej warstwy preparatu przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich 
siatek ochronnych.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Gotowy do użycia, preparat gruntujący na typowe podłoża budowlane przeznaczony 
do gruntowania powierzchni pod farby akrylowe wewnętrzne. Zmniejsza i wyrównuje 
nasiąkliwość podłoża, poprawia przyczepność farb i zapraw szpachlowych, zapobiega 
powstawaniu wykwitów, obniża kredowanie podłoża. Nie ogranicza przepuszczalności 
dla pary wodnej. Nie zawiera rozpuszczalników.

 ZMNIEJSZA I WYRÓWNUJE NASIĄKLIWOŚĆ PODŁOŻA
  POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ FARB I ZAPRAW 

SZPACHLOWYCH
  ZAPOBIEGA POWSTAWANIU WYKWITÓW, 

OBNIŻA KREDOWANIE PODŁOŻA
  NIE OGRANICZA PRZEPUSZCZALNOŚCI DLA PARY WODNEJ
  NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKÓW
  WYRÓWNUJE CHŁONNOŚĆ PODŁOŻA
  ZMNIEJSZA ZUŻYCIE FARB
  WZMACNIA PODŁOŻE

PARAMETRY WARTOŚĆ

gęstość ok. 1,0 g/cm³

DANE WYKONAWCZE

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2 /opakowanie]

5 0,20 25

POPRAWIA 
PRZYCZEPNOŚĆ 
FARB I ZAPRAW

ZMNIEJSZA 
I WYRÓWNUJE 
NASIĄKLIWOŚĆ

ZAPOBIEGA 
POWSTAWANIU

WYKWITÓW

Gruntorex W CLASSIC

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, 
czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia 
biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania 
porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić me-
chanicznie, a następnie zmyć wodą pod ciśnieniem i zabez-
pieczyć odpowiednim preparatem glono- i grzybobójczym. 
Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: 
odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba 
usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, 
ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, 
a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić za-
prawą szpachlową. Przy małych nierównościach można 
od razu zastosować zaprawę szpachlową. Zastosowanie 
wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami 
technicznymi tych produktów. W przypadku nanoszenia 
preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych 

(jak np.: beton, tynk wapienno-cementowy i cementowy) 
zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. W sys-
temach dociepleniowych preparat można nanosić dopiero 
po całkowitym wyschnięciu warstwy klejowej z zatopioną 
siatką, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3–4 
dniach. Opakowanie zawiera produkt gotowy do stoso-
wania. Czas wiązania naniesionego na podłoże preparatu 
(w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 
55%) wynosi ok. 24 godzin. Podłoża wymagające wzmoc-
nienia, a także podłoża silnie chłonące trzeba ponownie 
zgruntować po ok. 4 godzinach. Farby dyspersyjne, gładzie 
lub zaprawy klejące i tynkarskie nanosić co najmniej po 24 
godzinach od momentu zagruntowania powierzchni. Nowo 
naniesioną powłokę chronić za pomocą siatek ochronnych 
przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż 
do jej całkowitego związania.

WSKAZÓWKI
Podczas nanoszenia i wiązania preparatu powinna pa-
nować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza 
powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność 
mogą powodować wolniejsze wiązanie preparatu. Należy 
wówczas odczekać z malowaniem farbą, aż do całkowi-
tego związania i  utwardzenia preparatu gruntującego. 
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy 
umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach 
bezpośrednio nasłonecznionych i  przy silnym wietrze. 
W celu ochrony niezwiązanej warstwy preparatu przed 
szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich 
siatek ochronnych.

Gotowy do użycia, ekonomiczny preparat gruntujący na typowe podłoża budowlane. 
Zmniejsza i wyrównuje nasiąkliwość podłoża, poprawia przyczepność farb i zapraw 
szpachlowych, zapobiega powstawaniu wykwitów, obniża kredowanie podłoża. Nie 
ogranicza przepuszczalności dla pary wodnej. Nie zawiera rozpuszczalników.

 EKONOMICZNY
 OBNIŻA KREDOWANIE PODŁOŻA
 NIE OGRANICZA PRZEPUSZCZALNOŚCI DLA PARY WODNEJ
 NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKÓW

PARAMETRY WARTOŚĆ

gęstość ok. 1,0 g/cm³

DANE WYKONAWCZE

EKONOMICZNY

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[l]

ŚREDNIE ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2 /opakowanie]

5 0,20 25

NIE OGRANICZA 
PRZEPUSZCZALNOŚCI 
DLA PARY WODNEJ

OBNIŻA 
KREDOWANIE 

PODŁOŻA

Gruntorex W EKO



  

PRODUKTY 
UZUPEŁNIAJĄCE
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PREPARAT DO RENOWACJI TYNKÓW 
MOZAIKOWYCH

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed szkodzeniem.
Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

Uwaga! Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

Preparat na bazie dyspersji akrylowych z  dodatkiem silikonowych preparatów hydro-
fobizujacych. Stosowany do odświeżania, wzmacniania i  zabezpieczania powierzchni 
tynków. Środek może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynków, po całkowitym 
wyschnięciu i związaniu odporny na wilgoć, brak efektu mlecznienia.

  WZMACNIA I ODŚWIEŻA STARE WYPRAWY 
MOZAIKOWE

PARAMETRY WARTOŚĆ

Gęstość nasypowa zaprawy ok. 1,0 g/cm³

pH 8–9

bazowy środek wiążący dyspersja akrylowa

DANE WYKONAWCZE

PODŁOŻE
Cienkowarstwowy tynk mozaikowy bez ubytków, wolny od zabrudzeń i korozji bio-
logicznej.

NAKŁADANIE
Wałkiem, szczotką lub przez natrysk. Stosować w temperaturze nie niższej niż 5°C.

ROZCIEŃCZANIE
Nie należy preparatu rozcieńczać gdyż zostanie osłabione
działanie wzmacniające i hydrofobizujące.

WYSYCHANIE
W temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności
powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4–6 godzin. Naniesienie kolejnej war-
stwy jest możliwe po ok. 12 godz. Można nanosić dwukrotnie z zachowaniem 6-cio 
godzinnego odstępu.

WSKAZÓWKI
Preparat nanosić długimi ruchami w ilości zapewniającej uzyskanie jednolitej i równo-
miernej powłoki oraz możliwe jak najlepsze zwilżenie porów występujących w tynku 
mozaikowym – zapewnia to pełną ochronę powierzchni mozaiki.

SPOSÓB UŻYCIA

*  uzależnione od porowatości podłoża – dokładne zużycie należy wyznaczyć poprzez dokonanie 
prób

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[l]

ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2 / opakowanie]

3 0,16 19

ODŚWIEŻAWZMACNIA

MARMUREX RENOWATOR
POKRYWA PLAMY 

Z RDZY, SADZY I TŁUSZCZÓW

ZAKRYWA PRZEBARWIENIA 
PO TYTONIU

ZAKRYWA PLAMY 
 Z ZACIEKÓW

HYDROFOBIZUJE
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PRZECHOWYWANIE
Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. 
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Preparat do przyspieszania wysychania farb i  tynków. Umożliwia tynkowanie i  malo-
wanie przy temperaturze 0–10°C zalecany podczas prowadzenia prac elewacyjnych 
w  warunkach obniżonych temperatur (0–10°C) podwyższonej wilgotności powietrza 
(do ok. 80%).

ŚRODEK PRZYSPIESZAJĄCY 
WYSYCHANIE TYNKÓW I FARB

 PRZYSPIESZA ODPAROWANIE WODY
 NIE ZMIENIA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH TYNKÓW I FARB
 NIE ZMIENIA KOLORU POWŁOKI WYKOŃCZENIOWEJ

PODŁOŻE
Podłoże pod tynk lub farbę nie może być zmrożone. Zalecana temperatura prowadze-
nia prac od 0 do +10°C. Świeżo nałożony materiał uzyskuje odporność na działanie 
opadów po około 6 -8 godzinach, w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia.

WSKAZÓWKI
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Nosić odpowiednią 
odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie 
połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. 
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

SPOSÓB UŻYCIA

SKRACA CZAS
WYSYCHANIA

WYDAJNOŚĆ

DANE WYKONAWCZE

Przyspiesza odparowanie wody z nałożonego tynku lub farby – powoduje 
przyspieszenie pierwszego etapu procesu wiązania wyrobów dyspersyjnych –
odparowania wody z nałożonego materiału. Dzięki temu drugi etap, polegający na 
wiązaniu spoiwa i wysychaniu, może się rozpocząć wcześniej – nałożony materiał 
szybciej (już po około 6–8 godzinach) uzyskuje odporność na nagłe ochłodzenie 
lub opady. Łatwy do użycia – jest gotowym, płynnym dodatkiem aplikowanym do 
materiału bezpośrednio przed jego użyciem na elewacji, bez problemu miesza 
się z masą tynku lub farbą. Jest neutralny dla pozostałych właściwości materiału 
– nie powoduje obniżenia wytrzymałości ani pogorszenia jego właściwości 
użytkowych już po związaniu. Nie powoduje zmiany koloru gotowej wyprawy 
tynkarskiej lub powłoki malarskiej.

OPAKOWANIE 
[l]

ZUŻYCIE

0,25
250 ml na 25 kg tynku

100 ml na 10 litrów farby

PREPARAT GLONOBÓJCZY 
I GRZYBOBÓJCZY

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temp. +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed szkodzeniem.
Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

PODŁOŻE
Nie należy preparatu rozcieńczać przed użyciem. Zainfe-
kowaną powierzchnię trzeba umyć mocnym strumieniem 
wody by usunąć luźno związane zanieczyszczenia. Po 
wyschnięciu nanieść preparat obficie na zainfekowaną 
powierzchnię aż do całkowitego jej zwilżenia, np.: za 
pomocą szczotki, pędzla, wałka lub gąbki i pozostawić 
na co najmniej 6–12 godzin. Następnie, pozostałe resztki 
zanieczyszczeń usuwa się gruntownie metodą mecha-

niczną (np. przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem). 
W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni 
zaleca się powtórne zastosowanie środka.

WYSYCHANIE
Efekt działania preparatu będzie widoczny po ok. 3 
dniach. Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) moż-
na przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu 
powierzchni po ostatniej aplikacji środka biobójczego. 
Szczegółowe informacje w  zakresie toksykologii i  ob-

chodzenia się z produktem oraz z odpadami zawarte są 
w karcie charakterystyki produktu. Nie wymaga okresu 
wyłączania obiektu ani wentylacji po operacji oczysz-
czania preparatem.

WSKAZÓWKI
Przed aplikacją należy zapoznać się z kartą techniczną 
oraz kartą charakterystyki produktu! Narzędzia po pracy 
niezwłocznie umyć za pomocą ciepłej wody.

Produkt o  działaniu grzybo- i  glonobójczym, stosowany w  celu konserwacji i  ochrony 
wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych 
niż drewno, np. powierzchnie murów; elewacje budynków, w  tym systemy dociepleń; 
tynki; beton; wapienie; kamienie, itp. materiały. Produkt do stosowania na zewnątrz 
i wewnątrz budynków (kategoria II, grupa 10). Rodzaj użytkowników: powszechny i pro-
fesjonalny.

 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ
 DO STOSOWANIA WEWĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
 SZYBKI I ŁATWY W STOSOWANIU
 GŁĘBOKO PENETRUJE PODŁOŻE

ODKAŻA 
ZAINEFEKOWANE 

ŚCIANY

PARAMETRY WARTOŚĆ

postać produktu płyn (roztwór wodny) gotowy do użycia

temperatura stosowania  
(powietrza, podłoża, materiałów)

od +5°C do +25°C

DANE WYKONAWCZE

Zawiera substancje czynne: czwartorzędowe związki amonowe benzylo – (C12–16) alkilodimety-
lowe, chlorki – (0,48g/100 g) oraz 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on – (0,049 g/100 g).

WYDAJNOŚĆ

OPAKOWANIE 
[l]

ZUŻYCIE 
[l/m2]

WYDAJNOŚĆ 
[m2/opakowanie]

5 0,15 33

DO STOSOWANIA 
NA ZEWNĄTRZ

PURGO PERFECT SPEED

ODŚWIEŻA WYSOKA 
WYDAJNOŚĆ

NIE ZMIENIA
KOLORU POWŁOKI
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