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Skuteczne rozwiązania  
zaczynają się od Państwa  
– od Klientów

Firma P&T Zaprawy Techniczne, jako jeden z wiodących 
producentów suchych zapraw technicznych, z powodze-
niem działa na rynku polskim, niemieckim i  europejskim 
już od roku 1989.
Ukierunkowanie na innowacyjny rozwój produktów, wyso-
ką jakość i kompetentne doradztwo, zagwarantowały fir-
mie uznanie i zaufanie ze strony Klientów.
Podejmujemy szczególne starania, aby zaspokoić wyso-
kie wymagania rynku materiałów budowlanych. Respek-
tując obowiązujące normy i uregulowania oraz prowadząc 
stały nadzór jakości produkcji  i surowców, tworzymy dla 
Państwa niezawodną ofertę.

Doświadczenie
P&T Zaprawy Techniczne dysponuje obszernym asorty-
mentem zaawansowanych produktów i wieloletnim do-
świadczeniem w zakresie mas zalewowych i systemów 
naprawy i kosmetyki betonu. To właśnie doświadczenie 
daje możliwość zaproponowania najlepszych technicz-
nych i ekonomicznych rozwiązań, praktycznie dla wszyst-
kich dziedzin w tym sektorze. 

Doradztwo
Nasi Doradcy Techniczni są do Państwa dyspozycji, do-
stępni i obecni - utrzymują stały kontakt z Klientami. Gwa-
rantujemy doradztwo techniczne na najwyższym pozio-
mie, przez 365 dni w roku.
To właśnie człowiek stanowi o jakości gwarantowanych 
usług, a nasi pracownicy posiadają wysokie kompetencje, 
które stale gotowi są rozwijać. To profesjonaliści z pasją. 

Rozwój
Rzeczą oczywistą jest rozwój. Wierzymy w proste i sku-
teczne rozwiązania, które z powodzeniem wprowadzamy 
w życie.
Efektami naszego rozwoju są nowe produkty, ekonomicz-
na technika zastosowania, ulepszone opakowania czy też 
sprawniejsza logistyka. Osiągnięcia te stanowią element 
stałego procesu ukierunkowanego na sukces w pracy na-
szych Klientów.

Dlaczego P&T Zaprawy Techniczne wspiera rozwój no-
wych produktów, rozbudowę kompetencji doradczych, 
tworzenie najlepszej logistyki i intensywny system szkoleń 
dla naszych partnerów handlowych?
Ponieważ chcemy, aby Państwo – nasi Klienci – byli 
zadowoleni.

Historia P&T w skrócie
1987 Utworzenie firmy przez 4 wspólników.
1989 Przejęcie udziałów firmy Klöckner & Co. AG  

pod wprowadzonym znakiem towarowym Topolit.
1995 Rozszerzenie asortymentu o produkty na bazie 

żywic. 
1997 Zmiana nazwy przedsiębiorstwa na P&T 

Technische Mörtel GmbH&Co. KG.
2000 Wejście do grupy wiodących koncernów 

i kooperacja w handlu materiałami budowlanymi 
w Niemczech.

2007 Rozpoczęcie działalności w Polsce.
2009 Rozszerzenie asortymentu o markę Kerasal.
Obecnie 
Oferujemy asortyment ponad 100 produktów w 7 grupach 
towarowych, praktycznie dla wszystkich zastosowań mas 
zalewowych, techniki naprawy betonu, w tym również 
wnętrz zbiorników wody pitnej.

Założyciele firmy działają w niej po dzień dzisiejszy.

P&T Zaprawy Techniczne jest niezależną firmą, zaliczającą 
się do grupy średnich przedsiębiorstw.

Posiadamy dwa zakłady produkcyjne: jeden w Częstocho-
wie, a drugi w Neuss, w Niemczech.
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2  EuroGrout  ® Plast 01, 04

Plastyczne zaprawy ekspansywne Zaprawy EuroGrout® Plast przeznaczone są do podbijania łożysk 
mostowych, obciążonych elementów konstrukcji stalowych, 
układania krawężników oraz wypełniania ubytków.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 45 min. (20 0C) 
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne 
•  Stopień pęcznienia: 0,1 % objętości po upływie 24 h

•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 13 l  
•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-6 / AT IBDiM 2013-02-2921  
•  Rozpoczęcie wiązania: ok. 4-8 godzin  
•  Opakowanie: worek 25 kg  

Cechy szczególne plastyczna, duża stabilność przy 
maksymalnej grubości podbijania, 
reakcja na ogień - Klasa A1

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie  
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni 

EuroGrout® Plast 01 0-1 5-20 ≥ 40 ≥ 55 ≥ 58 ≥ 6,5 ≥ 8,0 ≥ 8,5
EuroGrout® Plast 04 0-4 15 - 100 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 75 ≥ 6,0 ≥ 9,5 ≥ 10,0

Podbijanie

1  EuroGrout  ® 01, 02, 04, 08, 016 Podlewanie

Ekspansywne zaprawy i betony zalewowe Zaprawy/betony EuroGrout® przeznaczone są do wykonywania 
podlewek pod łożyska mostowe, maszyny i urządzenia, do 
kotwienia elementów stalowych w betonie, zalewania elementów 
torowych oraz wypełniania szczelin pomiędzy łączonymi 
prefabrykatami z betonu.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 60 min. (20 0C) 
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne
•  Stopień pęcznienia: 0,1 % objętości po upływie 24 h  

•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 12,5 l  
•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-6 / AT IBDiM 2013-02-2921  
•  Rozpoczęcie wiązania: ok. 4-8 godzin  
•  Opakowanie: worek 25 kg  

Cechy szczególne wysoka rozpływność, szybki 
przyrost wytrzymałości, wysoka 
wytrzymałość końcowa, reakcja 
na ogień - Klasa A1

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

EuroGrout® 01 0-1 10-25 ≥ 40 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 5,5 ≥ 7,0 ≥ 10,0
EuroGrout® 02 0-2 10-50 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 80 ≥ 5,5 ≥ 7,0 ≥ 10,0
EuroGrout® 04 0-4 20-100 ≥ 45 ≥ 70 ≥ 85 ≥ 6,0 ≥ 9,0 ≥ 9,5
EuroGrout® 08 0-8 50-200 ≥ 45 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 6,0 ≥ 9,0 ≥ 10,0
EuroGrout® 016 0-16 60-400 ≥ 45 ≥ 60 ≥ 80 ≥ 6,0 ≥ 9,0 ≥ 9,0
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3  EuroGrout  ® Varix Podlewanie, Podbijanie

Ekspansywna zaprawa o wysokiej wytrzymałości 
początkowej, jak i końcowej

Zaprawa EuroGrout® Varix przeznaczona jest do podlewania lub 
podbijania elementów narażonych na duże obciążania 
w konstrukcjach betonowych, żelbetowych i sprężonych 
w inżynierii komunikacyjnej, hydrotechnicznej i przemysłowej. 

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 60 min. 
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne 
•  Stopień pęcznienia: 0,8 % objętości po upływie 24 h dla 

konsystencji plastycznej 

•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 12,5 l  
•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-6 / AT IBDiM 2013-02-2921  
•  Rozpoczęcie wiązania: ok. 4-8 godzin  
•  Opakowanie: worek 25 kg

Cechy szczególne możliwość przygotowania 
konsystencji plastycznej i płynnej, 
reakcja na ogień - Klasa A1

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Varix plastyczny
0-5 15-125

≥ 50 ≥ 80 ≥ 95 ≥ 9 ≥ 10 ≥ 11
Varix płynny ≥ 45 ≥ 70 ≥ 85 ≥ 7 ≥ 10 ≥ 11

4  EuroGrout  ® Super 01, 04, 08, 016

Ekspansywne szybkowiążące zaprawy i betony 
zalewowe

Zaprawy/betony EuroGrout® Super przeznaczone są do szybkiego 
wykonywania podlewek pod łożyska mostowe, maszyny 
i urządzenia, do kotwienia elementów stalowych w betonie, 
zalewania elementów torowych, oraz wypełniania szczelin 
pomiędzy łączonymi prefabrykatami z betonu.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu  
•  Czas obróbki: ok. 20 min. (20 0C)  
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne
•  Stopień pęcznienia: 0,1 % objętości po upływie 24 h

•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 13 l 
•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-6 / AT IBDiM 2013-02-2921 
•  Rozpoczęcie wiązania: ok. 30 min.  
•  Opakowanie: worek 25 kg

Cechy szczególne krótki czas obróbki i wiązania, 
szybki przyrost wytrzymałości, 
reakcja na ogień - Klasa A1

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie  
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

2 godz. 1 dzień 28 dni 2 godz. 1 dzień 28 dni

EuroGrout® Super 01 0-1 do 20 ≥ 15 ≥ 30 ≥ 75 ≥ 4,0 ≥ 6,0 ≥ 9,0
EuroGrout® Super 04 0-4 15-100 ≥ 15 ≥ 45 ≥ 85 ≥ 4,0 ≥ 7,0 ≥ 10
EuroGrout® Super 08 0-8 50-200 ≥ 15 ≥ 30 ≥ 85 ≥ 4,0 ≥ 6,0 ≥ 10
EuroGrout® Super 016 0-16 70-400 ≥ 15 ≥ 30 ≥ 85 ≥ 4,0 ≥ 6,0 ≥ 10

Podlewanie

8 | EUROGROUT®



6  EuroGrout  ® bV-T Podlewanie

Ekspansywna samorozlewna zaprawa cementowa Zaprawa EuroGrout® BV-T przeznaczona jest do wykonywania 
podlewek pod słupy, osadzania w betonie kotew lub innych 
elementów stalowych oraz wypełniania niewielkich ubytków.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu  
•  Czas obróbki: ok. 40 min. (20 0C) 
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne
•  Stopień pęcznienia: 0,1 % objętości po upływie 24 h

•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 12,5 l  
•  Norma: PN EN 1504-6, PN EN 1504-3  
•  Rozpoczęcie wiązania: ok. 4-8 godzin  
•  Opakowanie: worek 25 kg 

Cechy szczególne wysoka rozpływność, wysoka 
wytrzymałość końcowa, reakcja 
na ogień - Klasa A1

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie  
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

EuroGrout® BV-T 0-4 12-80 ≥ 25 ≥ 60 ≥ 75 ≥ 5,0 ≥ 6,0 ≥ 9,0

5  EuroGrout  ® bV Podlewanie

Ekspansywna samorozlewna zaprawa cementowa Zaprawa EuroGrout® BV przeznaczona jest do wykonywania
podlewek pod wszelkiego rodzaju elementy i urządzenia
obciążone dynamicznie (turbiny, sprężarki, silniki), łożyska 
mostowe, słupy, osadzania w betonie kotew lub innych elementów 
stalowych oraz wypełniania niewielkich ubytków.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu  
•  Czas obróbki: ok. 40 min. (20 0C) 
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne
•  Stopień pęcznienia: 0,1 % objętości po upływie 24 h
 

•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 12,5 l  
•  Norma: PN EN 1504-6, PN EN 1504-3  
•  Rozpoczęcie wiązania: ok. 4-8 godzin  
•  Opakowanie: worek 25 kg 

Cechy szczególne wysoka rozpływność, szybki 
przyrost wytrzymałości, wysoka 
wytrzymałość końcowa, reakcja 
na ogień - Klasa A1

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

EuroGrout® BV 0-4 15-80 ≥ 45 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 6,0 ≥ 9,0 ≥ 9,0
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7  EuroGrout  ® bV Super Podlewanie

Ekspansywna samorozlewna, szybkowiążąca 
zaprawa cementowa

Zaprawa EuroGrout® BV Super przeznaczona jest do wykonywania 
podlewek pod słupy, szybkiego osadzania w betonie kotew lub 
innych elementów stalowych oraz wypełniania niewielkich ubytków.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu  
•  Czas obróbki: ok. 20 min. (20 0C) 
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne
•  Stopień pęcznienia: 0,1 % objętości po upływie 24

•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 12,5 l  
•  Norma: PN EN 1504-6  
•  Rozpoczęcie wiązania: ok. 30 min. 
•  Opakowanie: worek 25 kg

Cechy szczególne wysoka rozpływność, krótki 
czas wiązania, szybki przyrost 
wytrzymałości, reakcja na ogień - 
Klasa A1

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie  
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

2 godz. 1 dzień 28 dni 2 godz. 1 dzień 28 dni

EuroGrout®  
BV Super

0-4 20-100 ≥ 15 ≥ 40 ≥ 80 ≥ 3,0 ≥ 5,0 ≥ 10

8  EuroGrout  ® armiert 01, 04, 08 Podlewanie

Zbrojona zaprawa zalewowa Zaprawa EuroGrout® Armiert przeznaczona jest do zalewania 
podpór w betonie, wymagających dużej wytrzymałości na 
obciążenia skupione oraz w celu poprawy wytrzymałości 
wykonanych kotew na obciążenia dynamiczne.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 45 min. 
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne 
•  Stopień pęcznienia: 0,1 % objętości po upływie 24 h

•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 13 l  
•  Norma/Aprobata: PN EN 1504-6  
•  Czas wiązania: ok. 6 godzin  
•  Opakowanie: worek 25 kg

Cechy szczególne zbrojona włóknami stalowymi Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

EuroGrout® Armiert 01 0-1 40 70 ≥ 80 6,0 7,0 7,0

EuroGrout® Armiert 04 0-4 45 70 ≥ 81 8,0 9,0 9,0
EuroGrout® Armiert 08 0-8 45 70 ≥ 81 9,0 10,0 10,0

10 | EUROGROUT®



10  EuroGrout  ® inject iniekcja

Drobnoziarnista ekspansywna zaprawa iniekcyjna Zaprawa EuroGrout® Inject stosowana jest do wypełniania pęknięć, 
otworów oraz pustych przestrzeni w betonie czy skale.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 60 min. 
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne 
•  Stopien pęcznienia: 0,5 % objętości po upływie 24 h

•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 12 l 
•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-6 / AT IBDiM 2013-02-2921 
•  Rozpoczęcie wiązania: ok. 4-8 godzin 
•  Opakowanie: worek 20 kg

Cechy szczególne doskonała rozpływność, reakcja 
na ogień - Klasa A1 

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe,
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie  
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni 

EuroGrout® Inject 0-0,125 - ≥ 45 ≥ 65 ≥ 70 ≥ 6,0 ≥ 7,5 ≥ 8,5

9  EuroGrout  ® HS 01, 04 ,08 Podlewanie

Ekspansywne zaprawy zalewowe, odporne na 
agresję siarczanową

Zaprawy EuroGrout® HS przeznaczone są do stosowania w miejscu 
występowania ścieków, wykonywania podlewek pod łożyska 
mostowe, maszyny i urządzenia, do kotwienia elementów 
stalowych w betonie, zalewania elementów torowych oraz 
wypełniania szczelin pomiędzy łączonymi prefabrykatami z betonu. 

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok.60-90 minut 
•  Odporność: na mróz, sól, substancje ropopochodne 
•  Stopień pęcznienia: 0,1 % objętości po upływie 24 h

•  Wydajność: z worka  25 kg, uzyskujemy około 12,5 l świeżej 
zaprawy  

•  Norma: PN EN 1504-6  
•  Rozpoczęcie wiązania: ok. 4-8 godzin  
•  Opakowanie: worek 25 kg

Cechy szczególne wysoka rozpływność, szybki
przyrost wytrzymałości, wysoka
wytrzymałość końcowa

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe,
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

EuroGrout® HS 01 0-1 10-25 ≥ 30 ≥ 50 ≥ 65 ≥ 5,0 ≥ 6,0 ≥ 8,0

EuroGrout® HS 04 0-4 20-100 ≥ 30 ≥ 55 ≥ 70 ≥ 6,0 ≥ 7,0 ≥ 9,0

EuroGrout® HS 08 0-8 50-200 ≥ 30 ≥ 55 ≥ 70 ≥ 6,0 ≥ 7,0 ≥ 9,0
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12  EuroGrout  ® brandschutzmörtel wyPełnianie

Ekspansywna zaprawa ognioodporna Zaprawa EuroGrout® Brandschutzmörtel przeznaczona jest do 
montaży przegród i drzwi przeciwogniowych, wypełniania otworów 
przy kanałach instalacyjnych, dymowych i spalinowych.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu  
•  Czas obróbki: ok. 60 min. 
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne 
•  Stopień pęcznienia: 0,1 % objętości po upływie 24 h

•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 16 l  
•  Norma: PN-EN 1504-6, PN-EN 998-2
•  Rozpoczęcie wiązania: ok. 4-8 godzin 
•  Opakowanie: worek 25 kg 

Cechy szczególne klasa odporności ogniowej F90 Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

EuroGrout®  
Brandschutzmörtel 0-1 - ≥ 6 ≥ 20 ≥ 30 ≥ 1,5 ≥ 3,0 ≥ 5,0

11  EuroGrout  ® ankermörtel koTwienie

Ekspansywna zaprawa kotwiąca o wysokiej 
wytrzymałości

Zaprawa EuroGrout® AM przeznaczona jest do osadzania kotew, 
prętów zbrojeniowych oraz kotwienia elementów stalowych 
w elementach konstrukcyjnych z betonu i skałach.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 60 min. 
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne 
•  Stopień pęcznienia: 0,5 % objętości po upływie 24 h 

•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 14 l 
•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-6 / AT IBDiM 2013-02-2921 
•  Rozpoczęcie wiązania: ok. 4-8 godzin 
•  Opakowanie: worek 25 kg

Cechy szczególne bardzo duża wytrzymałość 
początkowa i końcowa, reakcja 
na ogień - Klasa A1. Możliwość 
przygotowania konsystencji 
plastycznej i gęsto plastycznej

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Ankermörtel 0-0,8 ≥ 45 ≥ 65 ≥ 75 ≥ 5,5 ≥ 6,5 ≥ 7,5

Odporność na wyrywanie
8 godzin mierzona na kotwach M 22, dł. 40 cm
24 godziny mierzona na kotwach M 22, dł. 40 cm

Siła rozciągająca
75 kN

280 kN
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13  EuroGrout  ® Fugenfüller wyPełnianie

Tiksotropowa zaprawa ekspansywna Zaprawa EuroGrout® Fugenfüller stosowana jest do wypełniania 
i zamykania poziomych i pionowych spoin elementów 
prefabrykowanych bez szalunku.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 60 min. 
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne 
•  Stopień pęcznienia: 0,5 % objętości po upływie 24 h

•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 15 l  
•  Norma: PN-EN 1504-6  
•  Rozpoczęcie wiązania: ok. 4-8 godzin  
•  Opakowanie: worek 25 kg

Cechy szczególne zdolność do wypełniania 
głębokich spoin bądź gniazd 
montażowych, reakcja na ogień - 
Klasa A1, wysoka wytrzymałość 
początkowa i końcowa

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie  
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

EuroGrout® Fugenfüller 0-1 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 55 ≥ 4,0 ≥ 6,0 ≥ 9,0

Iniekcja muru kamiennego 
za pomocą zaprawy  
EuroGrout® Inject

Gniazdo montażowe 
– maszynowa aplikacja 
zaprawy tiksotropowej 
EuroGrout® Fugenfüller

Podparcia dla pomp 
wykonane 

z zalewowych, 
ekspansywnych 

zapraw EuroGrout
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ZAPRAWY ZAlEWOWE DO OBRÓBKI MASZYNOWEJ. 
CZY TO MOŻlIWE?

Często otrzymujemy od klientów zapytania o możliwość 
maszynowej obróbki większych ilości zapraw zalewowych. 
Jest to oczywiście możliwe. Do sprawnego i jakościowego 
wykonywania prac wymagane jest odpowiednie 
skonfigurowanie urządzeń, a przy ich doborze należy 
uwzględnić kilka ważnych aspektów.
1. Zaprawy zalewowe wymagają odpowiedniego czasu i sposobu 

przygotowania, a standardowe agregaty tynkarskie nie nadają 
się do tego typu materiałów ze względu na zbyt krótki czas 
mieszania.

2. Typ i  rodzaj mieszarki muszą być odpowiednio dostosowane do 
żądanej wydajności mieszania oraz maksymalnego uziarnienia 
zaprawy. 

3. Pompa ślimakowa oraz średnica węża roboczego muszą być 
odpowiednio dostosowane do żądanej wydajności i odległości 
tłoczenia oraz do maksymalnego uziarnienia zaprawy.

Odpowiedni dobór urządzeń zapewnia dużą wydajność, przy 
zachowaniu ciągłości mieszania i tłoczenia zaprawy, która jest 
wymagana w trakcie wykonywaniu dużych powierzchni.
Najczęściej stosowanymi urządzeniami są pompy Putzmeister S5 
(zdjęcie A) oraz przemysłowe pompy ślimakowe i mieszarki  
PNEU-MIX SPG Baumaschinen (zdjęcie B i C), które mogą być 
dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta.
W zależności od modelu, urządzenia mogą przerabiać materiały 
o  uziarnieniu do 8 mm i wydajności do 120 l/min. Przed 
wykonywaniem prac zaprawami o większym uziarnieniu lub 
zaprawami zbrojonymi, prosimy o kontakt z Działem Technicznym 
P&T.  

A. Pompa ślimakowa S 5 EVTM | B. Pompa ślimakowa PG50M z zabudowaną mieszarką wałową | C. Pompa ślimakowa PG50 z wolnostojącą mieszarką PGM130

A B

PG90 – PG 90M specjalistyczne urządzenie  
do mieszania, pompowania i natrysku betonu 
drobnoziarnistego, zapraw SPCC (torkretów 
mokrych), zapraw zalewowych, zapraw do 
fugowania, zapraw ogniochronnych, zapraw  
iniekcyjnych, szpachli oraz płynnych 
jastrychów cementowych.

Dzięki mocy silnika 7,5kW oraz płynnej 
regulacji obrotowej może pompować 
z  prędkością od 0 do 90 l/min w wersji 
STANDARD I, od 0 do 120l/min w wersji PlUS  
i ciśnieniu do 25 bar - zaprawy o uziarnieniu do 
8 mm.

PGM80 - PGM130 mieszarka talerzowa  
przeznaczona do zastosowań profesjonalnych 
(pracy ciągłej), służy do przygotowania 
praktycznie wszystkich mieszanek 
budowlanych tj. betonów, zapraw SPCC,  
zapraw zalewowych, szpachli oraz jastrychów 
cementowych. Duża moc silnika napędowego 
zapewnia bardzo dobre rezultaty, nawet jeżeli 
mieszane są bardzo lepkie i gęste materiały. 
Jej podstawową zaletą jest szybkość 
i  dokładność mieszania różnorodnych 
materiałów, wymuszony kierunek obrotów 
mieszadeł powoduje kilkukrotnie szybsze 
wymieszanie zaprawy niż w tradycyjnej 
mieszarce wolnospadowej (betoniarce). Po 
wymieszaniu materiału, mieszalnik jest 
opróżniany do pompy przez specjalny kanał 
zsypowy, który otwierany jest za pomocą 
dźwigni. 

PG50 – PG 50M specjalistyczne urządzenie  
do mieszania, pompowania i natrysku betonu 
drobnoziarnistego, zapraw SPCC (torkretów 
mokrych), zapraw zalewowych, zapraw do 
fugowania, zapraw ogniochronnych, zapraw 
iniekcyjnych, szpachli oraz płynnych 
jastrychów cementowych. 

Dzięki mocy silnika 5,5kW oraz płynnej 
regulacji obrotowej może pompować 
z  prędkością od 0 do 50 l/min. i ciśnieniu 
do 25 bar, maksymalne uziarnienie  zaprawy 
do 6 mm.

C

14 | EUROGROUT®



G

EuroCret®

W ZAlEDWIE CZTERECH KROKACH:
PROFESJONAlNA NAPRAWA Z EUROCRET®

4.  Ewentualne ujednolicenie 
kolorystyczne elementu 
przy użyciu EuroCret® 
Unispachtel lub 
EuroCret® Color.

1.   kucie, czyszczenie 
i piaskowanie.

2.  Naniesienie na podłoże 
EuroCret® MKH, 
podwójne zastosowanie 
EuroCret® MKH na stal. 

3. Wypełnienie uszkodzenia 
za pomocą zapraw 
EuroCret 10,20,40,80 
i szpachlowanie.
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Warstwa sczepna oraz zabezpieczenie 
antykorozyjne zbrojenia

Warstwa sczepna pomiędzy starym betonem, a nową warstwą 
naprawczą, uzupełniającą, reprofilacyjną oraz ochrona 
antykorozyjna stali zbrojeniowej.

Właściwości produktu Cechy szczególne długi czas otwarty

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
siarczanoodpornego.  

•  Czas obróbki: od 40 do 90 min.  
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne, siarczany  
•  Uziarnienie: do 0,5 mm
•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 17 l 
•  Norma / Aprobata: AT ITB 15-8574-2012 
•  Opakowanie: worek 25 kg

Urządzenia do obróbki
mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pędzel, 
szczotka

15  EuroCret® MkH HS MoSTek SczePny / anTykorozja

Warstwa sczepna oraz zabezpieczenie 
antykorozyjne zbrojenia

Warstwa sczepna pomiędzy starym betonem, a nową warstwą 
naprawczą, uzupełniającą, reprofilacyjną oraz ochrona 
antykorozyjna stali zbrojeniowej.

Waściwości produktu Cechy szczególne długi czas otwarty

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: od 40 do 90 min.  
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne, siarczany  
•  Uziarnienie: do 0,5 mm  
•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 17 l
•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-3 / AT IBDiM 2013-02-2922
•  Opakowanie: worek 25 kg

Urządzenia do obróbki
mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pędzel, 
szczotka

14  EuroCret  ® MkH MoSTek SczePny / anTykorozja
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16  EuroCret® 10, 10 Hellgrau, 20, 40, 80 naPrawa

Mineralne zaprawy typu PCC I Zaprawy EuroCret® przeznaczone do wykonywania napraw 
i reprofilacji konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych 
w inżynierii komunikacyjnej, hydrotechnicznej i przemysłowej.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: od 25 do 90 min. 
•  Odporność: na mróz, sól, produkty ropopochodne
•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 15 l

•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-3 / AT IBDiM 2013-02-2922 
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie, natrysk metodą mokrą 

Cechy szczególne wysoka przyczepność do 
powierzchni betonowych, wysoka 
odporność na karbonatyzację, 
łatwe w przygotowaniu i obróbce 

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe,
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

EuroCret® 10 0-1 do 10 ≥ 20 ≥ 40 ≥ 55 ≥ 3,5 ≥ 6,0 ≥ 9,0

EuroCret® 10  
Hellgrau (jasna) 0-1 do 10 ≥ 20 ≥ 40 ≥ 55 ≥ 3,5 ≥ 6,0 ≥ 9,0

EuroCret® 20 0-2 6-40 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 60 ≥ 3,5 ≥ 7,5 ≥ 9,5

EuroCret® 40 0-4 20-60 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 65 ≥ 3,5 ≥ 7,0 ≥ 9,5

EuroCret® 80 0-8 40-120 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 65 ≥ 4,0 ≥ 6,5 ≥ 10,0

Aplikacja zaprawy EuroCret® metodą mokrego natrysku
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18  EuroCret® 40 HSF naPrawa

Mineralna zaprawa typu PCC II Zaprawa EuroCret® 40 HSF przeznaczona do wykonywania napraw 
i reprofilacji konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych 
w konstrukcjach inżynierskich narażonych na zwiększoną agresję 
siarczanową.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: od 25 do 90 min. 
•  Odporność: na mróz, karbonatyzację, chlorki 
•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 15 l

•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-3 / AT IBDiM 2013-02-2922
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie, natrysk metodą mokrą

Cechy szczególne wysoka przyczepność do 
powierzchni betonowych, klasa 
ekspozycji wg PN EN 206-1 XA1 
XA2, reakcja na ogień - Klasa A1 

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

EuroCret® 40 HSF 0-4 6-30 (max. 
łączna grubość 

warstw 60)

≥ 12 ≥ 35 ≥ 55 ≥ 3,5 ≥ 5,5 ≥ 8,5

17  EuroCret  ® 20 HSF naPrawa

Mineralna zaprawa typu PCC II Zaprawa EuroCret® 20 HSF przeznaczona do wykonywania napraw 
i reprofilacji konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych 
w konstrukcjach inżynierskich narażonych na zwiększoną agresję 
siarczanową.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: od 25 do 90 min. 
•  Odporność: na mróz, karbonatyzację, chlorki
•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 15 l

•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-3 / AT IBDiM 2013-02-2922 
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie, natrysk metodą mokrą

Cechy szczególne wysoka przyczepność do 
powierzchni betonowych, klasa 
ekspozycji wg PN EN 206-1 XA1 
XA2, reakcja na ogień - Klasa A1 

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

EuroCret® 20 HSF 0-2 6-50 ≥ 10 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 2,5 ≥ 6,5 ≥ 9,0
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19  EuroCret  ® 30 naPrawa

Mineralna zaprawa typu PCC I Zaprawa EuroCret® 30 przeznaczona jest do reprofilacji dużych 
poziomych powierzchni, bezpośrednio obciążonych ruchem 
kołowym.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 45 min. 
•  Odporność: na mróz, obciążenia dynamiczne 
•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 15 l

•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-3 / AT IBDiM 2013-02-2922 
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie, pompą ślimakową 

Cechy szczególne reprofilacja poziomych 
powierzchni wymagających 
pochylenia ≤ 10%, bardzo dobra 
przyczepność do powierzchni 
betonowych

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

EuroCret® 30 0-3 10-40 ≥ 20 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 4,5 ≥ 6,0 ≥ 9,0

20  EuroCret® 70 naPrawa

Mineralna zaprawa typu PCC I Zaprawa EuroCret® 70 przeznaczona jest do reprofilacji dużych 
poziomych powierzchni, bezpośrednio obciążonych ruchem 
kołowym.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 45 min. 
•  Odporność: na mróz, obciążenia dynamiczne
•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 15 l

•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-3 / AT IBDiM 2013-02-2922 
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie, pompą ślimakową

Cechy szczególne reprofilacja poziomych 
powierzchni wymagających 
pochylenia ≤ 10%, bardzo dobra 
przyczepność do powierzchni 
betonowych

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

EuroCret® 70 0-8 30-100 ≥ 15 ≥ 35 ≥ 50 ≥ 4,0 ≥ 5,5 ≥ 9,0
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22  EuroCret® Unispachtel, Unispachtel Mittelgrau, Unispachtel Hellgrau koSMeTyka

Modyfikowana polimerami mineralna szpachlówka 
wyrównawcza typu PCC

Zaprawa EuroCret® Unispachtel przeznaczona jest do 
wyrównywania powierzchni betonowych w konstrukcjach 
inżynierskich, zamykania porów i raków w betonie oraz 
wyrównywania powierzchni pod powłoki malarskie.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: od 25 do 90 min. 
•  Odporność: na mróz, karbonatyzację, chlorki
•  Wydajność: ok. 1,4 kg/m2 przy grubości warstwy 1 mm

•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-3 / AT IBDiM 2013-02-2922
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie, natrysk metodą mokrą

Cechy szczególne bardzo dobra przyczepność do 
powierzchni betonowych, łatwa 
w przygotowaniu i obróbce

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

7 dni 28 dni 7 dni 28 dni

EuroCret® Unispachtel 0-0,5 do 3 *
do 6 **

≥ 25 ≥ 45 ≥ 5,5 ≥ 7,0

* przy szpachlowaniu całych powierzchni
** przy szpachlowaniu miejscowym

21  EuroCret® Feinspachtel, Feinspachtel Mittelgrau, Feinspachtel Hellgrau koSMeTyka

Drobnoziarnista zaprawa przeznaczona do 
kosmetyki betonu

Zaprawa EuroCret® Feinspachtel przeznaczona jest do 
szpachlowania i wyrównywania elementów prefabrykowanych, 
poprawiania oraz wygładzania betonu. 

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 30 min. 
•  Odporność: na mróz
•  Wydajność: Około 1,4 kg/m2 przy grubości warstwy 1 mm

•  Norma: PN EN 1504-3 
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie
 

Cechy szczególne bardzo dobra przyczepność 
do powierzchni betonowych, 
występuje w wersjach 
kolorystycznych

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 28 dni 1 dzień 28 dni

EuroCret®  
Feinspachtel 0-0,125 do 1 *

do 5 ** ≥ 2 ≥ 12 ≥ 1,0 ≥ 3,0

* przy szpachlowaniu całych powierzchni
** przy szpachlowaniu miejscowym
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23  EuroCret  ® Unispachtel S koSMeTyka

Modyfikowana polimerami mineralna szpachlówka 
wyrównawcza typu PCC

Zaprawa EuroCret® Unispachtel S przeznaczona jest do szybkiego 
wyrównywania powierzchni betonowych w konstrukcjach 
inżynierskich, zamykania porów i raków w betonie oraz 
wyrównywania powierzchni pod powłoki malarskie.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: 20 min. 
•  Odporność: na mróz, karbonatyzację
•  Wydajność: ok. 1,6 kg/m2 przy grubości warstwy 1 mm

•  Norma: PN EN 1504-3 
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie, natrysk metodą mokrą

Cechy szczególne krótki czas wiązania, bardzo 
dobra przyczepność do 
powierzchni betonowych, łatwa 
w przygotowaniu i obróbce

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

3 dni 7 dni 28 dni 3 dni 7 dni 28 dni

EuroCret®  
Unispachtel S 0-0,5

do 6  
(małe miejscowe 

ubytki do 50)
≥ 5 ≥ 48 ≥ 60 ≥ 1,5 ≥ 6,0 ≥ 7,0

24  EuroCret  ® rS koSMeTyka

Modyfikowana polimerami mineralna szpachlówka 
wyrównawcza typu PCC

Zaprawa EuroCret® RS przeznaczona jest do wyrównywania 
powierzchni betonowych i wypełniania niewielkich ubytków 
w konstrukcjach inżynierskich, narażonych na korozję siarczanową.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 60 min. 
•  Odporność: na mróz, karbonatyzację, korozję siarczanową
•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 15 l 

•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-3 / AT IBDiM 2010-03-2572 
•  Opakowanie: worek 25 kg 
•  Aplikacja: ręcznie, natrysk metodą mokrą

Cechy szczególne wysoka odporność na siarczany, 
bardzo dobra przyczepność do 
powierzchni betonowych, łatwa 
w przygotowaniu i obróbce

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

3 dni 7 dni 28 dni 3 dni 7 dni 28 dni

EuroCret® RS 0-0,8 do 4 *
do 10 ** ≥ 15 ≥ 25 ≥ 40 ≥ 4,5 ≥ 5,0 ≥ 6,0

* przy szpachlowaniu całych powierzchni
** przy szpachlowaniu miejscowym
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26  EuroCret  ® Pzn 1 USzczelnianie / koTwienie

Szybkowiążąca zaprawa do kotwienia                                            
i tamowania wycieków wody

Zaprawa EuroCret® PZN 1 przeznaczona jest do szybkiego 
uszczelniania wycieków wody, także pod ciśnieniem, do szybkiego 
montażu zakotwień wszystkich typów w konstrukcjach z betonu, 
cegły i kamienia. Uszczelnia powierzchniowe rysy podczas iniekcji 
oraz przepusty kablowe.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu, 
frakcjonowanych kruszyw, z dodatkiem mikrokrzemionki, 
specjalnych dodatków i włókien z tworzyw sztucznych 

•  Czas obróbki: 60 sekund 
•  Odporność: mrozoodporna, wodoszczelna

•  Wydajność: ok. 1,9 kg/dm3

•  Norma: PN-EN 1504-3 
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie 

Cechy szczególne ekspansywna, bardzo krótki czas 
obróbki i wiązania, bardzo dobra 
przyczepność do podłoża, nie 
powoduje korozji na elementach 
stalowych, reakcja na ogień - 
Klasa A1

Urządzenia do obróbki ręcznie

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

1 godz. 7 dni 28 dni 1 godz. 7 dni 28 dni

EuroCret® PZN 1 0-0,8 ≥ 7 ≥ 15 ≥ 45 ≥ 1,0 ≥ 2,0 ≥ 5,0

25  EuroCret  ® Pzn naPrawa

Modyfikowana polimerami mineralna zaprawa 
naprawcza o krótkim czasie wiązania

Zaprawa EuroCret® PZN przeznaczona jest do wypełniania ubytków 
i wyrównywania powierzchni betonowych w konstrukcjach 
inżynierskich częściowo lub całkowicie znajdujących się pod wodą.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 10 min. 
•  Odporność: na rozmywanie, mrozoodporna, wodoszczelna 
•  Wydajność: ok. 19 kg/m2 przy grubości warstwy 10 mm

•  Norma: PN EN 1504-3 
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie 

Cechy szczególne odporna na rozmywanie, 
ograniczony efekt „kurzenia“ pod 
wodą

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

3 dni 28 dni 3 dni 28 dni

EuroCret® PZN do 0,8 od 6 do 30 ≥ 16 ≥ 35 ≥ 3,5 ≥ 5,0
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Wyrównanie gradientowe na moście – aplikacja mostka sczepnego 
EuroCret® MKH...

Renowacja komina przy pomocy systemu zapraw naprawczych 
EuroCret®

... układanie i zabezpieczanie zaprawy naprawczej EuroCret®

Zaprawa naprawcza EuroCret® SB 08 nanoszona metodą suchego 
natrysku na elementy pionowe ....

Ściana oporowa wykonana przy pomocy zapraw natryskowych  
EuroCret® SB 08

... i sufitowe
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28  EuroCret  ® TGS GrUnTowanie

27  EuroCret  ® GM GrUnTowanie

Jednoskładnikowy preparat gruntujący na bazie 
dyspersji polimerowej

Preparat EuroCret® GM przeznaczony jest do wyrównywania 
i zmniejszania chłonności podłoży mineralnych przed układaniem 
powłok ochronnych.

Właściwości produktu

•  Baza: dyspersja polimerowa 
•  Czas wysychania: 1 godzina 
•  Możliwość nakładania powłok: po 12 godzinach

•  Wydajność: od 0,05 do 0,20 kg/m2 na warstwę na gładkich 
powierzchniach. 

•  Norma / Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2925 
•  Opakowanie: kanister 10 l

Cechy szczególne zwiększa wydajność nakładanych 
powłok, zmniejsza nasiąkliwość 
podłoża

Urządzenia do obróbki pędzel, wałek, bezpowietrzne 
urządzenia natryskowe

Dane techniczne

•  Wygląd: biała, mleczna ciecz 
•  Lepkość: 10-16 mPa*s
 
 

•  Gęstość: 0,97-1,07 g/cm3

•  Zawartość substancji nielotnych: 5-7 %

Jednoskładnikowy preparat gruntujący na bazie 
dyspersji polimerowej

Preparat EuroCret® TGS przeznaczony jest do wyrównywania 
i zmniejszania chłonności podłoży mineralnych przed układaniem 
powłok ochronnych.

Właściwości produktu

•  Baza: dyspersja polimerowa 
•  Czas wysychania: 1 godzina 
•  Możliwość nakładania powłok: po 12 godzinach

•  Wydajność: od 0,05 do 0,15 kg/m2 na warstwę na gładkich 
powierzchniach. 

•  Norma / Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2925 
•  Opakowanie: kanister 10 l

Cechy szczególne zwiększa wydajność nakładanych 
powłok

Urządzenia do obróbki pędzel, wałek, bezpowietrzne 
urządzenia natryskowe

Dane techniczne

•  Wygląd: błękitna ciecz 
•  Lepkość: 12-18 mPa*s
 
 

•  Gęstość: 0,96-1,06 g/cm3

•  Zawartość substancji nielotnych: 11-15 %

Ochrona betonu
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29  EuroCret® color G/w Malowanie

30  EuroCret  ® color Flex G/w Malowanie

Elastyczna farba ochronna na beton EuroCret® Color Flex to zestaw jednoskładnikowych farb, 
przeznaczony do ochrony powierzchni betonowych, żelbetowych 
oraz konstrukcji murowych w budownictwie komunikacyjnym. 
W zestawie:
EuroCret® Color Flex G - do wykonywania warstwy podkładowej
EuroCret® Color Flex W - do wykonywania warstwy wierzchniej

Właściwości produktu

•  Baza: dyspersja polimerowa 
•  Czas wysychania: 8 godzin 
•  Odporność: na czynniki atmosferyczne, alkaliczność, 

promieniowanie UV, sól oraz jej roztwory

•  Wydajność: 0,13 l/m² na warstwę 
•  Norma / Aprobata: AT IBDiM  2013-02-2939/1 
•  Opakowanie: wiadro 17 l

Cechy szczególne zdolność mostkowania rys, 
(w temp. -20ºC) B2

Urządzenia do obróbki pędzel, wałek, bezpowietrzne 
urządzenia natryskowe

Dane techniczne •  Ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betonowym, po 200 
cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / 
+18°C: powłoka bez zmian

•  Zdolność mostkowania rys, (w temp. -20ºC): klasa B2
•  Przepuszczalność pary wodnej: < 4 m
•  Przepuszczalność CO2: > 50 m
•  Absorpcja kapilarna: < 0,1 kg/m2*h0,5

•  Wskaźnik ograniczenia chłonności wody: > 50
•  Sztuczne starzenie (odporność na działanie UV): powłoka bez 

zmian

•  Gęstość: ~ 1,41 g/cm3

•  Lepkość: ~ 31700 mPa*s
•  Zawartość substancji nielotnych: ~ 75 %
•  Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 

dniach, metodą „pull-off”: ≥ 1,5 MPa
•  Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 200 

cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / 
+18°C, metodą „pull off”: ≥ 1,2 MPa

Sztywna farba ochronna na beton EuroCret® Color to zestaw jednoskładnikowych farb, przeznaczony 
do ochrony powierzchni betonowych, żelbetowych i sprężonych 
oraz konstrukcji murowych w budownictwie komunikacyjnym. 
W zestawie:
EuroCret® Color G - do wykonywania warstwy podkładowej
EuroCret® Color W - do wykonywania warstwy wierzchniej

Właściwości produktu

•  Baza: dyspersja polimerowa 
•  Czas wysychania: 8 godzin 
•  Odporność: na czynniki atmosferyczne, alkaliczność, 

promieniowanie UV, sól oraz jej roztwory

•  Wydajność: 0,13 l/m² na warstwę 
•  Norma / Aprobata: AT IBDiM  2013-02-2925 
•  Opakowanie: wiadro 17 l

Cechy szczególne bez zdolności mostkowania rys Urządzenia do obróbki pędzel, wałek, bezpowietrzne 
urządzenia natryskowe

Dane techniczne •  Ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betonowym, po 200 
cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / 
+18°C: powłoka bez zmian

•  Przepuszczalność pary wodnej: < 4 m
•  Przepuszczalność CO2: > 50 m
•  Absorpcja kapilarna: < 0,1 kg/m2*h0,5

•  Wskaźnik ograniczenia chłonności wody: > 50
•  Sztuczne starzenie (odporność na działanie UV): powłoka bez 

zmian

•  Gęstość: ~ 1,38 g/cm3

•  Lepkość: ~ 29700 mPa*s
•  Zawartość substancji nielotnych: ~ 70 %
•  Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 

dniach, metodą „pull-off”: ≥ 2,0 MPa
•  Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 200 

cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / 
+18°C, metodą „pull off”: ≥ 1,5 MPa
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32  EuroCret® elastocryl MoSTkowanie ryS

31  EuroCret  ® color Super Flex G/w Malowanie

Elastyczna powłoka mostkująca EuroCret® Elastocryl jest jednoskładnikowym materiałem w postaci 
dyspersji wodnej na bazie polimerowej, przeznaczonym do 
wykonywania elastycznej warstwy o podwyższonej zdolności 
mostkowania rys.

Właściwości produktu

•  Baza: dyspersja polimerowa 
•  Czas wysychania: 12 godzin
•  Odporność: na czynniki atmosferyczne, mróz

•  Wydajność: w zależności od systemu - patrz karta techniczna 
•  Norma / Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2939/1
•  Opakowanie: wiadro 17 l

Cechy szczególne w systemie z materiałem 
EuroCret® Color Flex lub EuroCret® 
Color Super Flex mostkuje rysy 
w klasie: B 3.1 (- 20°C) wg normy 
PN-EN 1062-7

Urządzenia do obróbki paca, pędzel, wałek, 
bezpowietrzne urządzenia 
natryskowe

Dane techniczne •  Ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betonowym, po 200 
cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / 
+18°C: powłoka bez zmian

•  Zdolność mostkowania rys, (w temp. -20ºC): klasa B 3.1
•  Przepuszczalność pary wodnej: < 4 m
•  Przepuszczalność CO2: > 50 m
•  Absorpcja kapilarna: < 0,1 kg/m2*h0,5

•  Wskaźnik ograniczenia chłonności wody: > 50
•  Sztuczne starzenie (odporność na działanie UV): powłoka bez 

zmian

•  Gęstość: ~ 1,55 g/cm3

•  Lepkość: ~ 61000 mPa*s
•  Zawartość substancji nielotnych: ~ 75 %
•  Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 

dniach, metodą „pull-off”: ≥ 1,2 MPa
•  Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 200 

cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / 
+18°C, metodą „pull off”: ≥ 0,9 MPa

Elastyczna farba ochronna na beton EuroCret® Color Super Flex to zestaw jednoskładnikowych farb, 
przeznaczony do ochrony powierzchni betonowych, żelbetowych 
oraz konstrukcji murowych w budownictwie komunikacyjnym. 
W zestawie:
EuroCret® Color Super Flex G - do wykonywania warstwy 
podkładowej
EuroCret® Color Super Flex W - do wykonywania warstwy 
wierzchniej

Właściwości produktu

•  Baza: dyspersja polimerowa 
•  Czas wysychania: 8 godzin
•  Odporność: na czynniki atmosferyczne, alkaliczność, 

promieniowanie UV, sól oraz jej roztwory

•  Wydajność: od 0,2 l/m2 do 0,3 l/m2 na warstwę 
•  Norma / Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2939/1 
•  Opakowanie: wiadro 17 l

Cechy szczególne zdolność mostkowania rys, 
(w temp. -20ºC) B2

Urządzenia do obróbki pędzel, wałek, bezpowietrzne 
urządzenia natryskowe

Dane techniczne •  Ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betonowym, po 200 
cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / 
+18°C: powłoka bez zmian

•  Zdolność mostkowania rys, (w temp. -20ºC): klasa B2
•  Przepuszczalność pary wodnej: < 4 m
•  Przepuszczalność CO2: > 50 m
•  Absorpcja kapilarna: < 0,1 kg/m2*h0,5

•  Wskaźnik ograniczenia chłonności wody: > 50
•  Sztuczne starzenie (odporność na działanie UV): powłoka bez 

zmian

•  Gęstość: ~ 1,26 g/cm3

•  Lepkość: ~ 21700 mPa*s
•  Zawartość substancji nielotnych: ~ 73 %
•  Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 

dniach, metodą „pull-off”: ≥ 1,0 MPa
•  Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 200 

cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / 
+18°C, metodą „pull off”: ≥ 0,8 MPa
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33  EuroCret® color Spachtel koSMeTyka

34  EuroCret  ® eS Hydroizolacja

Kolorowa szpachla polimerowa EuroCret® Color Spachtel jest alternatywą dla tradycyjnej 
szpachlówki cementowej, nie wymaga usuwania gładzi 
poszalunkowej oraz uszorstnienia podłoża.

Właściwości produktu

•  Baza: dyspersja polimerowa 
•  Czas wysychania: 8 godzin 
•  Odporność: na czynniki atmosferyczne, mróz

•  Wydajność: 0,3 ÷ 1,0 kg/m²/mm w zależności od podłoża 
•  Norma / Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2939/1
•  Opakowanie: wiadro 17 l

Cechy szczególne nie wymaga uszorstnienia podłoża Urządzenia do obróbki paca stalowa, mieszadło 
wolnoobrotowe

Dane techniczne •  Ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betonowym, po 200 
cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / 
+18°C: powłoka bez zmian

•  Przepuszczalność pary wodnej: < 4 m
•  Przepuszczalność CO2: > 50 m
•  Absorpcja kapilarna: < 0,1 kg/m2*h0,5

•  Wskaźnik ograniczenia chłonności wody: > 50
•  Sztuczne starzenie (odporność na działanie UV): powłoka bez 

zmian

•  Gęstość: ~ 1,41 g/cm3

•  Zawartość substancji nielotnych: ~ 65 %
•  Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 

dniach, metodą „pull-off”: ≥ 2,0 MPa
•  Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 200 

cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / 
+18°C, metodą „pull off”: ≥ 1,5 MPa

Dwuskładnikowa warstwa wyrównawcza 
o podwyższonej zdolności mostkowania rys

Materiał EuroCret® ES przeznaczony jest do ochrony powierzchni 
betonowych w budownictwie inżynierskim i hydrotechnicznym, 
posiada dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną.

Właściwości produktu

•  Baza: polimerowo- cementowa 
•  Czas wysychania: 30 - 40 minut 
•  Odporność: na czynniki atmosferyczne, mróz, karbonatyzację

•  Wydajność: 
-  warstwa gruntująca, wcierana - około 0,6 do 0,8 kg/m2 na warstwę 

w zależności od rodzaju podłoża
-   warstwa wierzchnia - około 1,6 kg/m2/ na warstwę o grubości 1 mm 
•  Norma / Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2939/1 
•  Opakowanie: worek 25 kg / kanister 8,5 l

Cechy szczególne mostkuje rysy w klasie A4 Urządzenia do obróbki paca stalowa, mieszadło 
wolnoobrotowe

Dane techniczne •  Ocena stanu powłoki ułożonej na podłożu betonowym, po 200 
cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / 
+18°C: powłoka bez zmian

•  Zdolność mostkowania rys, (w temp. -20ºC): A4
•  Przepuszczalność pary wodnej: < 4 m
•  Przepuszczalność CO2: > 50 m
•  Absorpcja kapilarna: < 0,1 kg/m2*h0,5

•  Wskaźnik ograniczenia chłonności wody: > 50
•  Sztuczne starzenie (odporność na działanie UV): powłoka bez 

zmian

•  Gęstość (składnik B): ~ 1,0 g/cm3

•  Lepkość (składnik B): ~ 1000 mPa*s
•  Zawartość substancji nielotnych: ~ 53 %
•  Gęstość nasypowa (składnik A): ~ 1,50 g/cm3

•  Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 
dniach, metodą „pull-off”: ≥ 0,8 MPa

•  Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 200 
cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / 
+18°C, metodą „pull off”: ≥ 0,6 MPa
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36  EuroCret  ® HM / HMS HydroFobizacja

Środek hydrofobizujący na bazie silanów 
i siloksanów

EuroCret® HM / HMS są hydrofobizatorami przeznaczonymi do 
wykonywania ochrony powierzchni mineralnych przed działaniem 
warunków atmosferycznych. 

Właściwości produktu

•  Baza: silany, siloksany 
•  Głębokość działania: powierzchniowo 
•  Aplikacja: w 2 warstwach, druga warstwa "mokre na mokre"

•  Wydajność: 150 do 300 g/m2 
•  Norma / Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2934 
•  Opakowanie: kanister 10 l 

Cechy szczególne ogranicza nasiąkliwość 
podłoża, bardzo dobra 
paroprzepuszczalność, nie tworzy 
na powierzchni filmu

Urządzenia do obróbki pędzel, wałek

Dane techniczne

•  Gęstość: 1,00-1,10 g/cm³ 
•  Lepkość: 1000-2400 mPa*s
 
 

•  Absorpcja kapilarna: ≤ 0,1 kg/m2 * h0,5

•  Wskaźnik ograniczenia chłonności wody: ≥ 50 %

35  EuroCret  ® eS color ocHrona PowierzcHni 

Elastyczna, polimerowo-cementowa powłoka 
do ochrony powierzchni mineralnych 

Zaprawa EuroCret® ES Color przeznaczona jest do ochrony 
powierzchni betonowych w budownictwie inżynierskim 
i hydrotechnicznym.

Właściwości produktu

•  Baza: polimerowo- cementowa 
•  Czas obróbki: 30 - 40 minut 
•  Odporność: na czynniki atmosferyczne, mróz, karbonatyzację
•  Norma: PN EN 1504-2 
•  Opakowanie: worek 25 kg / kanister 9,0 l

•  Aplikacja: ręcznie
•  Wydajność: 
- warstwa gruntująca, wcierana - około 0,6 do 0,8 kg/m2 na warstwę 

w zależności od rodzaju podłoża 
- warstwa wierzchnia - około 1,6 kg/m2/ na warstwę o grubości 1 mm

Cechy szczególne podwyższona odporność na 
wykwity, dobra przyczepność do 
podłoża, zdolność mostkowania 
rys, paroprzepuszczalna, 
dopuszczona do kontaktu z wodą 
przeznaczoną do spożycia 

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe

Dane techniczne 

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego  
po 28 dniach, metodą „pull-off”:

 
≥ 0,8 MPa
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38  EuroCret® HMX HydroFobizacja

Środek hydrofobizujący na bazie silanów EuroCret® HMX jest hydrofobizatorem przeznaczonym do 
wykonywania ochrony powierzchni mineralnych przed działaniem 
warunków atmosferycznych. 

Właściwości produktu

•  Baza: silany 
•  Głębokość działania: ok. 6 mm 
•  Aplikacja: w 2 warstwach, druga warstwa po upływie 30 - 60 minut

•  Wydajność: 0,15 do 0,30 kg/m2 na jedną warstwę. 
•  Norma / Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2934
•  Opakowanie: kanister 10 l

Cechy szczególne bardzo skuteczny na alkalicznym 
podłożu

Urządzenia do obróbki pędzel, wałek

Dane techniczne

•  Gęstość: 0,83-0,91 g/cm3 
•  Lepkość: 10-20 mPa*s

•  Absorpcja kapilarna: ≤ 0,1 kg/m2 * h0,5

•  Wskaźnik ograniczenia chłonności wody: ≥ 50 %

37  EuroCret  ® HMc HydroFobizacja

Środek hydrofobizujący na bazie silanów 
i siloksanów

EuroCret® HMC jest hydrofobizatorem przeznaczonym do 
wykonywania ochrony powierzchni mineralnych przed działaniem 
warunków atmosferycznych. 

Właściwości produktu

•  Baza: silany, siloksany 
•  Głębokość działania: do 3 mm 
•  Aplikacja: w 2 warstwach, druga warstwa po upływie 30 - 60 minut

•  Wydajność: 0,10 do 0,20 kg/m2 na jedną warstwę 
•  Norma / Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2934
•  Opakowanie: kanister 10 l 

Cechy szczególne redukuje absorpcję wody, chroni 
konstrukcje betonowe,  żelbetowe 
i sprężone oraz konstrukcje 
murowane, ceglane i kamienne 
w inżynierii komunikacyjnej, 
hydrotechnicznej i przemysłowej, 
przed wpływem czynników 
atmosferycznych

Urządzenia do obróbki pędzel, wałek

Dane techniczne

•  Gęstość: 0,76-0,84g/cm3 
•  Lepkość: 9-19 mPa*s

•  Absorpcja kapilarna: ≤ 0,1 kg/m2 * h0,5

•  Wskaźnik ograniczenia chłonności wody: ≥ 50 %
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40  EuroCret  ® oS a PielęGnacja

Preparat do pielęgnacji i ochrony świeżego 
betonu oraz zapraw cementowych

EuroCret® OS A jest gotowym do użycia środkiem do pielęgnacji 
i powierzchniowej ochrony świeżego betonu, jastrychów 
cementowych oraz zapraw szpachlowych.

Właściwości produktu

•  Baza: emulsja akrylowa 
•  Czas wysychania: ok. 2 godziny 
•  Aplikacja: w 1- 2 warstwach, druga warstwa po upływie 2 godzin

•  Wydajność: 0,10 do 0,20 kg/m2 na jedną warstwę 
•  Norma / Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2925 
•  Opakowanie: kanister 10 l 20 l, beczka 200 l, pojemnik 1000 l

Cechy szczególne redukuje powstawanie rys 
skurczowych, zapewnia 
prawidłową hydratację cementu

Urządzenia do obróbki urządzenia natryskowe

Dane techniczne

•  Wygląd: biała ciecz 
•  Lepkość: 14-20 mPa*s 
 
 

•  Gęstość: 0,97-1,07 g/cm3 
•  Skuteczność pielęgnacji: 75% przy wydajności 6 m2/l

39  EuroCret  ® oS Hydroizolacja

Preparat do pielęgnacji i ochrony świeżego 
betonu oraz zapraw cementowych

EuroCret® OS jest gotowym do użycia środkiem do pielęgnacji 
i powierzchniowej ochrony świeżego betonu, jastrychów 
cementowych oraz zapraw szpachlowych.

Właściwości produktu

•  Baza: emulsja woskowa 
•  Czas wysychania: ok. 2 godziny 
•  Aplikacja: w 1- 2 warstwach, druga warstwa po upływie 2 godzin

•  Wydajność: 0,10 do 0,20 kg/m2 na jedną warstwę 
•  Norma / Aprobata: AT IBDiM  2013-02-2925 
•  Opakowanie: kanister 10 l, 20 l, beczka 200 l, pojemnik 1000 l

Cechy szczególne redukuje powstawanie rys 
skurczowych, zapewnia 
prawidłową hydratację cementu

Urządzenia do obróbki urządzenia natryskowe

Dane techniczne

•  Wygląd: biała ciecz
•  Lepkość: 11-21 mPa*s 

 

•  Gęstość: 0,96-1,06 g/cm3 
•  Skuteczność pielęgnacji: 90% przy wydajności 6 m2/l 
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Zaprawy / beton natryskowy

41  EuroCret® SM 04 naPrawa

42  EuroCret  ® SM 04 HS naPrawa

Zaprawa torkretowa Cementowa zaprawa do naprawy i modernizacji  konstrukcji  
betonowych, nanoszona  metodą suchego natrysku.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu, 
frakcjonowanych kruszyw, z dodatkiem mikrokrzemionki, 
specjalnych dodatków i włókien z tworzyw sztucznych 

•  Właściwości: mrozoodporna (F200), nie zawiera chlorków, odporna 
na działanie soli rozmrażających, mały skurcz, klasa ekspozycji XA1, 
reakcja na ogień - klasa A1

•  Wydajność: ~ 21 kg/m2/1cm (plus odskok do 25 % w zależności od 
powierzchni)  

•  Norma / Aprobata: AT IBDiM Nr AT/2010-03-2572  
•  Opakowanie: worek 30 kg

Cechy szczególne mały odskok podczas aplikacji, 
bardzo dobra przyczepność do 
betonu, wysoka wytrzymałość 
i wodoszczelność

Urządzenia do obróbki torkretnica wraz z osprzętem

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy

[mm]

7 dni 28 dni 7 dni 28 dni

EuroCret® SM 04 0-4 do 40 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 5,0 ≥ 6,0

Zaprawa torkretowa na cemencie 
siarczanoodpornym

Cementowa zaprawa do naprawy i modernizacji  konstrukcji  
betonowych, nanoszona  metodą suchego natrysku. Zalecana 
szczególnie w miejscach obciążeń chemicznych kategorii XA1 - 
XA3 wg normy PN-EN 206-1:2003.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
siarczanoodpornego, frakcjonowanych kruszyw, z dodatkiem 
mikrokrzemionki, specjalnych dodatków i włókien z tworzyw 
sztucznych 

•  Właściwości: mrozoodporna (F200), nie zawiera chlorków, odporna 
na działanie soli rozmrażających, mały skurcz, klasa ekspozycji 
XA1-XA3, reakcja na ogień - klasa A1

•  Wydajność: ~ 21 kg/m2/1cm (plus odskok do 25 % w zależności od 
powierzchni).  

•  Norma / Aprobata: AT IBDiM Nr AT/2010-03-2572  
•  Opakowanie: worek 30 kg

Cechy szczególne zwiększona odporność na 
wysoką koncentrację siarczanów 
w naprawianym podłożu, mały 
odskok podczas aplikacji, 
bardzo dobra przyczepność 
do betonu, wysoka wytrzymałość 
i wodoszczelność

Urządzenia do obróbki torkretnica wraz z osprzętem

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

7 dni 28 dni 7 dni 28 dni

EuroCret® SM 04 HS 0-4 do 40 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 4,0 ≥ 6,0
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44  EuroCret  ® SM 04 r naPrawa

43  EuroCret  ® SM 04 i naPrawa

Zaprawa torkretowa wzbogacona o migrujące 
inhibitory korozji

Cementowa zaprawa do naprawy i modernizacji  konstrukcji  
betonowych, nanoszona  metodą suchego natrysku.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu, 
frakcjonowanych kruszyw, z dodatkiem mikrokrzemionki, 
specjalnych dodatków, włókien z tworzyw sztucznych oraz 
wzbogacona o migrujące inhibitory korozji 

•  Właściwości: mrozoodporna (F200), wodoszczelność W8, nie 
zawiera chlorków, odporna na działanie soli rozmrażających, mały 
skurcz, klasa ekspozycji XA1, reakcja na ogień - klasa A1

•  Wydajność:  ~ 21 kg/m2/1cm (plus odskok do 25 % w zależności 
od powierzchni).  

•  Norma / Aprobata: AT IBDiM Nr AT/2010-03-2572  
•  Opakowanie: worek 30 kg

Cechy szczególne zapewnia ochronę 
przeciwkorozyjną stali 
zbrojeniowej poprzez działanie 
migrujących inhibitorów korozji, 
mały odskok podczas aplikacji, 
bardzo dobra przyczepność do 
betonu, wysoka wytrzymałość 
i wodoszczelność

Urządzenia do obróbki torkretnica wraz z osprzętem

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

7 dni 28 dni 7 dni 28 dni

EuroCret® SM 04 I 0-4 do 40 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 5,0 ≥ 6,0

Zaprawa torkretowa o przyspieszonym czasie 
wiązania i twardnienia

Cementowa zaprawa do naprawy i modernizacji  konstrukcji  
betonowych, nanoszona  metodą suchego natrysku.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu, 
frakcjonowanych kruszyw, z dodatkiem mikrokrzemionki, 
specjalnych dodatków i włókien z tworzyw sztucznych 

•  Właściwości: mrozoodporna (F200), nie zawiera chlorków, odporna 
na działanie soli rozmrażających, mały skurcz, klasa ekspozycji XA1, 
reakcja na ogień - klasa A1

•  Wydajność: ~ 21 kg/m2/1cm (plus odskok do 25 % w zależności od 
powierzchni).  

•  Opakowanie: worek 30 kg 

Cechy szczególne przyspieszony czas wiązania 
i twardnienia, mały odskok 
podczas aplikacji, bardzo
dobra przyczepność do 
betonu, wysoka wytrzymałość 
i wodoszczelność

Urządzenia do obróbki torkretnica wraz z osprzętem

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

7 dni 28 dni 7 dni 28 dni

EuroCret® SM 04 R 0-4 do 70 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 5,0 ≥ 6,0
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45  EuroCret  ® SSM 04 HS naPrawa

Zaprawa torkretowa na cemencie 
siarczanoodpornym

Cementowa zaprawa do naprawy i modernizacji  konstrukcji  
betonowych, nanoszona  metodą suchego natrysku. Zalecana 
szczególnie w miejscach obciążeń chemicznych kategorii XA1 - XA3 
wg normy PN-EN 206-1:2003.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
siarczanoodpornego, frakcjonowanych kruszyw, z dodatkiem 
mikrokrzemionki, specjalnych dodatków i włókien z tworzyw 
sztucznych 

•  Właściwości: mrozoodporna (F200), nie zawiera chlorków, odporna 
na działanie soli rozmrażających, mały skurcz, klasa ekspozycji XA1-
XA3, reakcja na ogień - klasa A1

•  Wydajność: ~ 21 kg/m2/1cm (plus odskok do 25 % w zależności od 
powierzchni).  

•  Norma / Aprobata: AT ITB nr AT-15-8574-2012  
•  Opakowanie: worek 30 kg 

Cechy szczególne odporność chemiczna na działanie 
wodnego roztworu o zawartości 
jonów SO4

2-: ~ 6000 mg/l, mały 
odskok podczas aplikacji, 
bardzo dobra przyczepność do 
betonu, wysoka wytrzymałość 
i wodoszczelność

Urządzenia do obróbki torkretnica wraz z osprzętem

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

7 dni 28 dni 7 dni 28 dni

EuroCret®  
SSM 04 HS 0-4 do 40 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 4,0 ≥ 6,0

46  EuroCret  ® SSM 04 70 naPrawa

Zaprawa torkretowa Cementowa zaprawa do naprawy i modernizacji  konstrukcji  
betonowych, nanoszona  metodą suchego natrysku.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu, 
frakcjonowanych kruszyw, z dodatkiem mikrokrzemionki, 
specjalnych dodatków i włókien z tworzyw sztucznych

•  Właściwości: mrozoodporna (F200), nie zawiera chlorków, odporna 
na działanie soli rozmrażających, mały skurcz, klasa ekspozycji XA1, 
reakcja na ogień - klasa A1

•  Wydajność: ~ 21 kg/m2/1cm (plus odskok do 25 % w zależności od 
powierzchni).

•  Norma / Aprobata: AT IBDiM AT/2010-03-2572  
•  Opakowanie: worek 30 kg 

Cechy szczególne szybki przyrost wytrzymałości, 
zwiększona wytrzymałość 
początkowa i końcowa,  mały 
odskok podczas aplikacji, 
bardzo dobra przyczepność do 
betonu, wysoka wytrzymałość 
i wodoszczelność

Urządzenia do obróbki torkretnica wraz z osprzętem

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

7 dni 28 dni 7 dni 28 dni

EuroCret®  
SSM 04 70 0-4 do 150 ≥ 40 ≥ 70 ≥ 6,0 ≥ 8,0
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47  EuroCret® SSM 04 P naPrawa

48  EuroCret  ® SSM 04 P HS naPrawa

Zaprawa torkretowa na cemencie 
siarczanoodpornym modyfikowana polimerami

Cementowa zaprawa do naprawy i modernizacji  konstrukcji  
betonowych, nanoszona  metodą suchego natrysku.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu, 
frakcjonowanych kruszyw, z dodatkiem mikrokrzemionki, 
specjalnych dodatków i włókien z tworzyw sztucznych, 
modyfikowana polimerami 

•  Właściwości: mrozoodporna (F200), nie zawiera chlorków, odporna 
na działanie soli rozmrażających, mały skurcz, klasa ekspozycji XA1, 
reakcja na ogień - klasa A1

•  Wydajność: ~ 20 kg/m2/1cm (plus odskok do 20 % w zależności od 
powierzchni).  

•  Norma / Aprobata: AT IBDiM Nr AT/2010-03-2572
•  Opakowanie: worek 30 kg 

Cechy szczególne można stosować jako zaprawę 
SPCC, mały odskok podczas 
aplikacji, bardzo dobra 
przyczepność do betonu, wysoka 
wytrzymałość i wodoszczelność

Urządzenia do obróbki torkretnica wraz z osprzętem

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

7 dni 28 dni 7 dni 28 dni

EuroCret® SSM 04 P 0-4 12-40  
na warstwę

całkowita grubość 
warstwy max. 80

≥ 30 ≥ 50 ≥ 6,0 ≥ 9,0

Zaprawa torkretowa na cemencie siarczanoodpornym 
modyfikowana polimerami

Cementowa zaprawa do naprawy i modernizacji  konstrukcji  betonowych, 
nanoszona  metodą suchego natrysku. Zalecana szczególnie w miejscach 
obciążeń chemicznych kategorii XA1 - XA3 wg normy PN-EN 206-1:2003.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu siarczanoodpornego, 
frakcjonowanych kruszyw, z dodatkiem mikrokrzemionki, specjalnych 
dodatków i włókien z tworzyw sztucznych, modyfikowana polimerami 

•  Właściwości: mrozoodporna (F200), nie zawiera chlorków, odporna na 
działanie soli rozmrażających, mały skurcz, klasa ekspozycji XA1-XA3, reakcja 
na ogień - klasa A1

•  Wydajność: ~ 20 kg/m2/1cm (plus odskok do 20 % w zależności od 
powierzchni).  

•  Norma / Aprobata: AT ITB Nr AT15-8574-2012  
•  Opakowanie: worek 30 kg 

Cechy szczególne odporność chemiczna na działanie 
wodnego roztworu o zawartości jonów 
SO4

2-: ~ 6000 mg/l, można stosować 
jako zaprawę SPCC, mały odskok 
podczas aplikacji, bardzo dobra 
przyczepność do betonu, wysoka 
wytrzymałość i wodoszczelność

Urządzenia do obróbki torkretnica wraz z osprzętem

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

7 dni 28 dni 7 dni 28 dni

EuroCret® 
SSM 04 P HS 0-4

12-40 
na warstwę

całkowita grubość 
warstwy max. 80

≥ 30 ≥ 50 ≥ 6,0 ≥ 9,0
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50  EuroCret  ® Sb 08 HS naPrawa

Zaprawa torkretowa na cemencie 
siarczanoodpornym

Cementowa zaprawa do naprawy i modernizacji  konstrukcji  
betonowych, nanoszona  metodą suchego natrysku. Zalecana 
szczególnie w miejscach obciążeń chemicznych kategorii XA1 - 
XA3 wg normy PN-EN 206-1:2003.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
siarczanoodpornego, frakcjonowanych kruszyw, z dodatkiem 
mikrokrzemionki, specjalnych dodatków i włókien z tworzyw 
sztucznych 

•  Właściwości: mrozoodporna (kompatybilność cieplna zamrażanie - 
odmrażanie w obecności soli - 300 cykli), nie zawiera chlorków, 

  odporna na działanie soli rozmrażających, mały skurcz, klasa 
ekspozycji XA1-XA3, reakcja na ogień - klasa A1

•  Wydajność: ~ 22 kg/m2/1cm (plus odskok do 25 % w zależności od 
powierzchni).

•  Norma / Aprobata: AT ITB Nr AT-15-8574-2012  
•  Opakowanie: worek 30 kg 

Cechy szczególne zwiększona odporność na 
wysoką koncentrację siarczanów 
w naprawianym podłożu, mały 
odskok podczas aplikacji, 
bardzo dobra przyczepność do 
betonu, wysoka wytrzymałość 
i wodoszczelność

Urządzenia do obróbki torkretnica wraz z osprzętem

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

7 dni 28 dni 7 dni 28 dni

EuroCret® SB 08 HS 0-8 30-80 ≥ 30 ≥ 55 ≥ 5,5 ≥ 7,5

49  EuroCret  ® Sb 08 naPrawa

Zaprawa torkretowa Cementowa zaprawa do naprawy i modernizacji  konstrukcji  
betonowych, nanoszona  metodą suchego natrysku.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu, 
frakcjonowanych kruszyw, z dodatkiem mikrokrzemionki, 
specjalnych dodatków i włókien z tworzyw sztucznych 

•  Właściwości: mrozoodporna, nie zawiera chlorków, odporna na 
działanie soli rozmrażających, mały skurcz, klasa ekspozycji XA1, 
reakcja na ogień - klasa A1

•  Wydajność: ~ 22 kg/m2/1cm (plus odskok do 25 % w zależności od 
powierzchni).

•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-3
•  Opakowanie: worek 30 kg

Cechy szczególne spełnia wymagania dla zaprawy 
klasy R4 zgodnie z normą 
PN-EN 1504-3, mały odskok 
podczas aplikacji, bardzo dobra 
przyczepność do betonu, wysoka 
wytrzymałość i wodoszczelność

Urządzenia do obróbki torkretnica wraz z osprzętem

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

7 dni 28 dni 7 dni 28 dni

EuroCret® SB 08 0-8 30-80 ≥ 30 ≥ 55 ≥ 5,5 ≥ 7,5
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51  EuroCret  ® Sb 08 HS Plus naPrawa

Zaprawa torkretowa o podwyższonej odporności  
na ścieranie

Cementowa zaprawa do naprawy i modernizacji  konstrukcji  
betonowych, nanoszona  metodą suchego natrysku. Zalecana 
szczególnie w miejscach obciążeń chemicznych kategorii XA1 - 
XA3 wg normy PN-EN 206-1:2003.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
siarczanoodpornego, frakcjonowanych kruszyw, z dodatkiem 
mikrokrzemionki, specjalnych dodatków i włókien z tworzyw 
sztucznych

•  Właściwości: mrozoodporna (kompatybilność cieplna zamrażanie - 
odmrażanie w obecności soli - 300 cykli), wodoszczelność W10, nie

  zawiera chlorków, odporna na działanie soli rozmrażających, mały 
skurcz, klasa ekspozycji XA1-XA3, reakcja na ogień - klasa A1

•  Wydajność: ~ 22 kg/m2/1cm (plus odskok do 20 % w zależności od 
powierzchni).

•  Norma / Aprobata: AT ITB Nr AT-15-8574/2012. 
•  Opakowanie: worek 30 kg

Cechy szczególne bardzo wysoka odporność na 
ścieranie (zarówno na sucho 
jak i na mokro), zwiększona 
odporność na wysoką 
koncentrację siarczanów 
w naprawianym podłożu, mały 
odskok podczas aplikacji, 
bardzo dobra przyczepność do 
betonu, wysoka wytrzymałość 
i wodoszczelność

Urządzenia do obróbki torkretnica wraz z osprzętem

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

7 dni 28 dni 7 dni 28 dni

EuroCret®  
SB 08 HS

0-8 30-80 ≥ 30 ≥ 55 ≥ 5,5 ≥ 7,5
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52  Topolit ® Fix Podlewanie / koTwienie

Samorozlewna, szybkowiążąca zaprawa zalewowa Zaprawa Topolit® Fix przeznaczona jest do prac zalewowych gdzie
wymagane jest szybkie i pewne osadzanie elementów 
poddawanych dużym obciążeniom np.: regulacja studzienek,
włazów, komór kanalizacyjnych.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 8 minut 
•  Początek wiązania: ok. 12 minut
•  Odporność: na mróz, sól rozmrażającą
•  Pęcznienie: 0,1 % objętości

•  Wydajność: z 25 kg suchej mieszanki uzyskujemy ok.15 l świeżej 
zaprawy

•  Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2940/1
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne po ok. 1 godz. osiąga 
wytrzymałości, które umożliwiają 
natychmiastowy montaż 
elementów maszyn i urządzeń

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 godz. 1 dzień 28 dni 1 godz. 1 dzień 28 dni

Topolit® Fix 0-1 5-50 ≥ 14 ≥ 35 ≥ 55 ≥ 2,5 ≥ 5,5 ≥ 8,5

53  Topolit ® Fix Super Podlewanie / koTwienie

Samorozlewna zaprawa zalewowa o bardzo krótkim 
czasie wiązania, wzbogacona włóknami

Zaprawa Topolit® Fix Super przeznaczona jest do prac
zalewowych gdzie wymagane jest szybkie i pewne osadzanie
elementów poddawanych dużym obciążeniom np.: regulacja
studzienek, włazów, komór kanalizacyjnych.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 5 minut 
•  Początek wiązania: ok. 7 minut
•  Odporność: na mróz, sól rozmrażającą, substancje ropopochodne
•  Pęcznienie: 0,1 % objętości

•  Wydajność: z 25 kg suchej mieszanki uzyskujemy ok.11 l świeżej 
zaprawy

•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne wzbogacona włóknami z tworzywa 
sztucznego

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

30 min.    1 godz. 1 dzień 7 dni 28 dni 30 min.    1 godz. 1 dzień 7 dni 28 dni

Topolit® Fix Super 0-2 6-55 ≥ 9             ≥ 15 ≥ 29 ≥ 40       ≥ 48 ≥ 1,5       ≥ 2,5 ≥ 5,0 ≥ 6,0     ≥ 7,0
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55  Topolit ® Fix rapid Podlewanie / koTwienie 

Drobnoziarnista zaprawa zalewowa o bardzo 
krótkim czasie obróbki i wiązania

Zaprawa Topolit® Fix Rapid przeznaczona jest do regulacji 
wysokości pierścieni włazów kanałowych i studzienek 
kanalizacyjnych oraz wykonywania prac zalewowych, gdzie 
wymagane jest szybkie i pewne osadzanie elementów 
poddawanych dużym obciążeniom.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 3 min. (w +20°C) 
•  Odporność:  na mróz, chlorki, produkty ropopochodne, sól 

rozmrażającą

•  Wydajność:  z worka uzyskujemy około 13,5 l
•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-3 / AT IBDiM 2013-02-2940
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne wysoka rozpływność, może być 
obrabiana w temperaturze od +1°C

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 godz. 1 dzień 7 dni 28 dni 1 godz. 1 dzień 7 dni 28 dni

Topolit® Fix Rapid 0-1  do 55 ≥ 15 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 55 ≥ 3,0 ≥ 5,5 ≥ 7,0 ≥ 9,0

54  Topolit ® Fix Turbo Podlewanie / koTwienie

Samorozlewna zaprawa zalewowa o bardzo krótkim 
czasie wiązania

Zaprawa Topolit® Fix Turbo przeznaczona jest do prac zalewowych
gdzie wymagane jest szybkie i pewne osadzanie elementów
poddawanych dużym obciążeniom np.: regulacja studzienek,
włazów, komór kanalizacyjnych.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 3 minut 
•  Początek wiązania: ok. 5-6 minut
•  Odporność: na mróz, sól rozmrażającą, substancje ropopochodne
•  Pęcznienie: 0,1 % objętości

•  Wydajność: z 25 kg suchej mieszanki uzyskujemy ok.15 l świeżej 
zaprawy.

•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne szczególnie przydatna 
w temperaturach bliskich 0 0C

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

30 min.    1 godz. 1 dzień 7 dni 28 dni 30 min.    1 godz. 1 dzień 7 dni 28 dni

Topolit® Fix Turbo 0-1 4-40 ≥ 9 ≥ 15 ≥ 29 ≥ 40  ≥ 55 ≥ 1,3 ≥ 2,0 ≥ 4,0 ≥ 6,0 ≥ 7,0
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57  Topolit  ® kanalsaniermörtel (kSM) naPrawa i ocHrona PowierzcHni

Zaprawa naprawcza i powłoka ochronna o wysokiej 
odporności na siarczany

Zaprawa Topolit® KSM przeznaczona jest do wykonywania powłok 
ochronnych w studniach kanalizacyjnych i kanałach ściekowych 
zarówno otwartych jak i zamkniętych oraz wykonywania powłok 
ochronnych na obiektach hydrotechnicznych, w oczyszczalniach 
ścieków oraz zbiornikach na wodę pitną. Nadaje się również do 
wypełniania ubytków i wyrównywania powierzchni betonowych lub 
murowych w konstrukcjach inżynierskich narażonych na 
zwiększoną agresję siarczanową.

Właściwości produktu •  Odporność: na mróz, karbonatyzację, chlorki, produkty 
ropopochodne, sól rozmrażającą

•  Wydajność:  z worka uzyskujemy około 13,5 l 
•  Norma / Aprobata: PN EN 1504-3, AT IBDiM nr 2010-03-2572 oraz 

AT ITB 15-8574/2012
•  Opakowanie:  worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie, natrysk metodą mokrą, natrysk metodą suchą 

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
siarczanoodpornego 

•  Czas obróbki:  ok. 60 min. (w +20°C)

Cechy szczególne wysoka przyczepność do 
powierzchni betonowych oraz 
ceglanych, bardzo wysoka 
odporność na ścieranie, klasa 
ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA1-
XA3

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, 
torkretnica, pompa ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość  
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Topolit® KSM 0-2 6-50 ≥ 18 ≥ 45 ≥ 60 ≥ 3,6 ≥ 6,9 ≥ 9,0

56  Topolit ® Fix Plast Podbijanie

Plastyczna zaprawa o krótkim czasie obróbki 
i wiązania

Zaprawa Topolit® Fix Plast przeznaczona jest do wszystkich
połączeń narażonych na duże i szybkie obciążenia, np. do
podbijania kręgów dystansowych w obrębie studni
kanalizacyjnych.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 20 minut 
•  Odporność: na mróz, sól rozmrażającą, substancje ropopochodne
•  Wydajność:  z 25 kg suchej mieszanki uzyskujemy ok.15 l świeżej 

zaprawy

•  Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2940/1
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne może być obrabiana 
w temperaturze od +1°C, po ok. 
1 godz. osiąga wytrzymałości,
które umożliwiają obciążalność 
powierzchni

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

90 min.  1 dzień 7 dni 28 dni 90 min.  1 dzień 7 dni 28 dni

Topolit® Fix Plast 0-4 do 80  ≥ 15 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 50  ≥ 2,0 ≥ 6,0 ≥ 7,0 ≥ 8,5
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58  Topolit ® kanalsaniermörtel Hb (kSM Hb) naPrawa i ocHrona PowierzcHni

Mineralna warstwa sczepna Zaprawa Topolit® KSM HB przeznaczona jest do wykonywania 
warstwy sczepnej  pomiędzy starym betonem a nową warstwą
naprawczą, uzupełniającą lub reprofilacyjną w systemie zapraw 
Topolit® oraz EuroCret®.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok. 40-90 minut 
•  Odporność:  na mróz, sól, produkty ropopochodne, siarczany
•  Uziarnienie: do 0,25

•  Wydajność: od 0,7-2,2 kg/m2 
•  Aprobata: AT IBDiM nr2010-03-2572 oraz AT ITB nr 15-8574/2011
•  Opakowanie: worek 25 kg

Cechy szczególne łatwa w aplikacji, długi czas 
otwarty

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe,
betoniarka przeciwbieżna, pędzel, 
szczotka

Dane techniczne Wyrzymałość na odrywanie od podłoża 
betonowego [MPa]

Wytrzymałość na ściskanie
[N/mm2]

Produkt 28 dni 28 dni

Topolit® KSM HB ≥ 2,0 ≥ 35

59  Topolit ® kanalsaniermörtel S (kSM S) naPrawa i ocHrona PowierzcHni

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza i powłoka 
ochronna o wysokiej odporności na siarczany

Zaprawa Topolit® KSM S przeznaczona jest do wykonania naprawy 
i reprofilacji studni, komór kanalizacyjnych, odtwarzania 
i wykonywania kinet, spoczników, oraz naprawy i ochrony 
systemów kanalizacyjnych z cegły i betonu.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
siarczanoodpornego 

•  Czas obróbki:  ok. 15 min. (w +20°C)
•  Odporność: na mróz, chlorki, produkty ropopochodne, sól 

rozmrażającą

•  Wydajność:  z worka uzyskujemy około 13,5 l 
•  Norma: PN EN 1504-3
•  Opakowanie:  worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne możliwość obciążania wodą 
i ściekami po około 90 min. 
(w +20°C), klasa ekspozycji wg 
PN-EN 206-1: XA1-XA3

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

2 godziny 1 dzień 28 dni 2 godziny 1 dzień 28 dni

Topolit® KSM S 0-2 6-50 ≥ 4 ≥ 12 ≥ 50 ≥ 1,0 ≥ 3,5 ≥ 9,0
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60  Topolit  ® kanalsaniermörtel F (kSM F) naPrawa i ocHrona PowierzcHni

Drobnoziarnista zaprawa naprawcza i powłoka 
ochronna o wysokiej odporności na siarczany

Zaprawa Topolit® KSM F przeznaczona jest do wykonywania 
powłok ochronnych w studniach kanalizacyjnych i kanałach 
ściekowych, zarówno otwartych, jak i zamkniętych oraz 
wykonywania powłok ochronnych w obiektach hydrotechnicznych, 
w oczyszczalniach ścieków. Nadaje się również do wypełniania 
niewielkich ubytków i wyrównywania powierzchni betonowych lub 
murowych w konstrukcjach inżynierskich narażonych na 
zwiększoną agresję siarczanową.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
siarczanoodpornego

•  Czas obróbki:  ok. 60 min. (w +20°C)
•  Odporność: na mróz, chlorki, produkty ropopochodne, sól 

rozmrażającą

•  Wydajność:  z worka uzyskujemy około 13,5 l
•  Norma: PN EN 1504-3
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja:  ręcznie, natrysk metodą mokrą

Cechy szczególne wysoka przyczepność do 
powierzchni betonowych oraz 
ceglanych, klasa ekspozycji wg 
PN-EN 206-1: XA1-XA3

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość  
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Topolit® KSM F 0-0,8 2-6 ≥ 10 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 1,5 ≥ 5,5 ≥ 9,0

61  Topolit  ® MVM naPrawa i ocHrona PowierzcHni

Zaprawa zalewowa o krótkim czasie wiązania Zaprawa Topolit® MVM przeznaczona jest szybkich montaży, gdzie 
wymagany jest bardzo krótki czas wiązania, np. do mocowania 
masztów, słupów, słupków ogrodzeniowych.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu
•  Czas obróbki: ok. 10 minut
•  Odporność: na mróz, sól rozmrażającą, działanie siarczanów

•  Wydajność: z 25 kg suchej zaprawy uzyskujemy ok. 12,5 l świeżej 
zaprawy

•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja:  ręcznie

Cechy szczególne bardzo szybki przyrost 
wytrzymałości, samopoziomująca, 
może być obrabiana w temp. 
od +1˚C, mrozoodporna, 
wodoszczelna, odpowiednia 
dla wys. podlewki względem 
odstępów od 20-120 mm, niska
zawartość chromianów, zgodnie
z Dyrektywą 2003/53/EG

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Topolitl® MVM 0 - 4 25 50 57 5,8 6,3 7,8
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62  Topolit  ® blitz koTwienie 

Szybkosprawna zaprawa montażowa Zaprawa Topolit® Blitz przeznaczona jest do szybkiego montażu 
zakotwień wszystkich typów w betonie i murze, szpachlowania rys, 
pęknięć, ubytków itp. oraz szybkiego osadzania elementów 
prefabrykowanych.

Właściwości produktu
•  Niska zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
•  Aprobata: AT ITB 15-8574/2012
• Zużycie: z 1 kg suchej mieszanki Topolit® Blitz 3 lub Blitz 10
 uzyskujemy 0,5 litra świeżej zaprawy
• Opakowanie: 
 Topolit® Blitz 3: wiadro 5 lub 15 kg; Topolit® Blitz 10: wiadro 15 kg

• Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu
• Czas obróbki:
 Topolit® Blitz 3: ok. 3 minuty; Topolit® Blitz 10: ok. 10 minut
•  Odporność: na mróz, sól, siarczany, wodoszczelna, substancje 

ropopochodne

Cechy szczególne po ok. 1 godz. osiąga 
wytrzymałości, które umożliwiają 
natychmiastowy montaż 
elementów maszyn i urządzeń, nie 
powoduje powstawania wykwitów 
ani też korozji na elementach 
stalowych

Urządzenia do obróbki kielnia

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Topolit® Blitz 3 0-0,5 ≥ 10 ≥ 14 ≥ 45 ≥ 2,0 ≥ 3,0 ≥ 5,5
Topolit® Blitz 10 0-0,5 ≥ 10 ≥ 12 ≥ 45 ≥ 2,0 ≥ 2,5 ≥ 5,0

63  Topolit  ® kanalbaumörtel (kbM) naPrawa i ocHrona PowierzcHni

Uniwersalna zaprawa murarska o krótkim czasie 
obróbki i wiązania

Zaprawa Topolit® KBM przeznaczona jest do spoinowania,
naprawy i murowania szybów, rynien w kanałach ściekowych,
układania płyt kamionkowych.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu
•  Czas obróbki: ok. 20 minut
•  Odporność: na mróz, sól rozmrażającą, substancje ropopochodne
•  Pęcznienie: >0,1 % objętości

•  Wydajność:  z 25 kg suchej mieszanki uzyskujemy ok.12,5 l świeżej 
zaprawy

•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja:  ręcznie

Cechy szczególne pełna obciążalność po ok 90 
minutach, duża odporność na 
obciążenia chemiczne - od pH 3,5 
do 12, bezskurczowa

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, kielnia, 
fugówka

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

90 min.  1 dzień 7 dni 28 dni 90 min.  1 dzień 7 dni 28 dni

Topolit® KBM 0-2 do 50  ≥ 8 ≥ 21 ≥ 45 ≥ 55  ≥ 1,8 ≥ 4,2 ≥ 6,1 ≥ 6,5
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64  Topolit  ® wasserstop

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu
•  Czas obróbki: 30 sekund
•  Uziarnienie: proszek
•  Odporność: na mróz, sól, siarczany, wodoszczelna, produkty 

ropopochodne
•  Niska zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
•  Aprobata: AT ITB 15-8574/2012
•  Zużycie: z 1 kg suchej mieszanki uzyskujemy 0,5 litra świeżej 

zaprawy
•  Opakowanie: wiadro 15 kg

Właściwości natychmiast tamuje wycieki wody, 
doskonała przyczepność 

Urządzenia 
do obróbki ręcznie

Dane techniczne
 
Czas Wytrzymałość Wytrzymałość 
 na ściskanie na zginanie 
 [N/mm2] [N/mm2]

1 godz.  ≥ 12   ≥ 3,0 

28 dni  ≥ 45   ≥ 5,0 

Zaprawa tamponażowa o natychmiastowym czasie 
wiązania

Zaprawa Topolit® Wasserstop przeznaczona jest do 
natychmiastowego tamowania miejsc przecieków wody, także
pod ciśnieniem, w betonie, murze i skale.

USZCZElNIANIE

szczególne

65  Topolit  ® Stopfzement 1 USzczelnianie / koTwienie

Ekspansywna zaprawa uszczelniająca i kotwiąca 
o bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania

Zaprawa Topolit® Stopfzement 1 przeznaczona do szybkiego 
tamowania wycieków wody, uszczelniania przepustów kablowych 
czy zamykania rys powierzchniowych podczas iniekcji.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu
•  Czas obróbki: 1-2 minuty
•  Odporność: na mróz, sól rozmrażającą, siarczany, wodoszczelna

•  Wydajność: około 1,9 kg/dm3

•  Aprobata: AT ITB 15-8574/2012
•  Opakowanie: wiadro 20 kg
•  Aplikacja:  ręcznie

Cechy szczególne bardzo krótki czas obróbki 
i wiązania, natychmiast 
uszczelnia wycieki wody, także 
pod ciśnieniem, doskonała 
przyczepność do podłoży 
mineralnych

Urządzenia do obróbki ręcznie

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

60 min.  1 dzień  28 dni 60 min.  1 dzień  28 dni

Topolit®  

Stopfzement 1 0-0,8  ≥ 11 ≥ 23  ≥ 55  ≥ 2,0 ≥ 2,5 ≥ 6,0

44 | TOPOlIT®



Właściwości produktu

• Baza: gotowa do użycia mieszanka z kruszywa mineralnego  
i dodatków z masą bitumiczną jako spoiwem

• Uziarnienie:
 do 3 mm dla grubości warstwy 1,0-2,5 cm
 do 5 mm grubości warstwy 1,5-3,5 cm
 do 8 mm grubości warstwy 2,5-5,0 cm
 możliwość dostarczenia grubszego materiału dla większej 

grubości podbijania
• Temperatura obróbki: - 20°C do + 40°C
• Temperatura materiału: + 10°C do + 20°C
• Zużycie: 13 kg na każdy centymetr grubości na 1 m2

• Opakowanie: wiadro 25 kg

Właściwości bezrozpuszczalnikowy, po wbudowaniu 
można natychmiast obciążać, nie 
wymaga obróbki termicznej

Urządzenia 
do obróbki płyta wibracyjna

67  Topolit ® bitumenfix

Natychmiast obciążalny asfalt na zimno,  
do zastosowania niezależnie od panujących 
temperatur

Topolit® Bitumenfix przeznaczony jest do uzupełniana małych 
ubytków w nawierzchni, wypełniania ubytków przy wszelkich 
naprawach w obrębie studzienek kanalizacyjnych, ściekowych 
itp. w obrębie pasa jezdnego oraz naprawy wyciętych pasów 
nawierzchni asfaltowych

NAPRAWA

szczególne

66  Topolit  ® Stopfzement 5 USzczelnianie / koTwienie

Ekspansywna zaprawa uszczelniająca i kotwiąca 
o bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania  

Zaprawa Topolit® Stopfzement 5 przeznaczona jest do szybkiego 
montażu kotew, elementów prefabrykowanych czy zamykania rys 
powierzchniowych podczas iniekcji.

Właściwości produktu
•  Wydajność:  około 1,9 kg/dm3 
•  Aprobata: AT ITB 15-8574/2012 
•  Aplikacja: ręcznie 
•  Opakowanie: wiadro 20 kg

• Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu
• Czas obróbki: ok. 5 minut
• Uziarnienie: 0-0,5 mm
•  Odporność: na mróz, sól rozmrażającą, siarczany, wodoszczelna

Cechy szczególne bardzo krótki czas obróbki 
i wiązania, tamuje lokalne sączenia 
wody, bardzo dobra przyczepność 
do podłoży mineralnych, nie 
powoduje korozji na elementach 
stalowych

Urządzenia do obróbki ręcznie  

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

60 min.  1 dzień  28 dni 60 min.  1 dzień  28 dni

Topolit®  
Stopfzement 5 0-0,8  ≥ 10 ≥ 15  ≥ 35  ≥ 1,5 ≥ 2,5 ≥ 5,0
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68  Topolit ® bitumenfix S

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka z kruszywa mineralnego 
i dodatków z masą bitumiczną jako spoiwem

•  Czas obróbki: ok. 60 minut
•  Uziarnienie: do 4 mm dla grubości warstwy 1,0-5,0 cm
• Temperatura obróbki: +1°C do + 40°C
• Temperatura materiału: + 15°C do + 25°C
• Zużycie: 15 kg na każdy centymetr grubości na 1 m2

• Opakowanie: wiadro 25 kg
• Czas przechowywania: 4 miesiące w zamkniętym pojemniku

Właściwości bezrozpuszczalnikowy

Urządzenia 
do obróbki płyta wibracyjna

Asfaltowa masa naprawcza Topolit® Bitumenfix S przeznaczony jest do naprawy ubytków 
oraz większych napraw w obrębie nawierzchni asfaltowych 
i betonowych.

NAPRAWA

szczególne

69  Topolit  ® iniekt S iniekcja

Mineralna zaprawa iniekcyjna o krótkim czasie 
wiązania

Zaprawa Topolit® Iniekt S przeznaczona jest do wypełniania 
pustych przestrzeni oraz rys, spoin w konstrukcjach kamiennych, 
ceglanych i betonowych.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu
•  Czas obróbki: ok. 15 minut
•  Początek wiązania: ok. 40 minut
•  Odporność: na działanie chlorków

•  Wydajność: z 20 kg worka suchej zaprawy uzyskuje się około 14 l 
świeżej zaprawy

•  Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2940/1
•  Aplikacja: ręcznie, maszynowo
•  Opakowanie: worek 20 kg

Cechy szczególne duża rozpływność, krótki czas 
wiązania 

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

1 dzień 7 dni  28 dni 1 dzień 7 dni  28 dni

Topolit® Iniekt S 0-0,25  ≥ 7,0 ≥ 15  ≥ 30  ≥ 1,5 ≥ 3,0 ≥ 5,5
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70  Topolit  ® iniekt w18 iniekcja

Zaprawy iniekcyjne o podwyższonej odporności na 
rozmywanie w wodzie

Zaprawa Topolit® Iniekt W18 przeznaczona do wypełniania 
pustych przestrzeni oraz rys, spoin w konstrukcjach kamiennych, 
ceglanych i betonowych.

Właściwości produktu

•  Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2940/1 
•  Aplikacja: ręcznie, maszynowo 
•  Opakowanie: worek 20 kg

• Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu
• Czas obróbki: ok. 30 minut
•  Odporność: na działanie chlorków, rozmywanie
•  Wydajność: z 20 kg worka suchej zaprawy uzyskuje się około 14 l 

świeżej zaprawy

Cechy szczególne duża rozpływność, krótki czas 
wiązania 

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

7 dni  28 dni 7 dni  28 dni

Topolit® Iniekt W18 0-0,25 ≥ 25  ≥ 35 ≥ 5,5 ≥ 7,5

71  Topolit  ® iniekt Sw iniekcja

Mineralna zaprawa iniekcyjna o krótkim 
czasie wiązania i podwyższonej odporności na 
rozmywanie w wodzie

Zaprawa Topolit® Iniekt SW przeznaczona jest do wypełniania
pustych przestrzeni oraz rys, spoin w konstrukcjach kamiennych,
ceglanych i betonowych.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu
•  Czas obróbki: ok. 15 minut
•  Początek wiązania: ok. 40 minut
•  Odporność: na działanie chlorków, rozmywanie

•  Wydajność: z 20 kg worka suchej zaprawy uzyskuje się około 14 l 
świeżej zaprawy

•  Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2940/1
•  Aplikacja: ręcznie, maszynowo
•  Opakowanie: worek 20 kg

Cechy szczególne krótki czas wiązania; szczególnie
zalecany w miejscach 
zalegania wody; dzięki swoim 
właściwościom, podczas aplikacji 
wypiera wodę i jednocześnie nie 
daje się rozmywać

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

1 dzień 7 dni  28 dni 1 dzień 7 dni  28 dni

Topolit® Iniekt SW 0-0,25 ≥ 10 ≥ 20  ≥ 30 ≥ 2,0 ≥ 4,0 ≥ 5,5
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73  Topolit  ® iniekt dS 5 iniekcja

Mineralna zaprawa iniekcyjna o podwyższonej
wytrzymałości początkowej i końcowej

Zaprawa Topolit® Iniekt DS 5 przeznaczona jest  do wypełniania 
pustych przestrzeni oraz rys, spoin w konstrukcjach kamiennych,
ceglanych i betonowych.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu
•  Czas obróbki: ok. 45 minut
•  Odporność: na działanie chlorków
•  Wydajność:  z 25 kg worka suchej zaprawy uzyskuje się około 15 l 

świeżej zaprawy

•  Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2940/1
•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aplikacja: ręcznie, maszynowo

Cechy szczególne wysoka wytrzymałość początkowa
oraz końcowa, duża rozpływność,
niekurczliwa

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

1 dzień 7 dni  28 dni 1 dzień 7 dni  28 dni

Topolit® Iniekt DS 5 0-0,5 ≥ 45 ≥ 55 ≥ 65 ≥ 4,5 ≥ 7,0 ≥ 8,5

72  Topolit  ® iniekt 25, 35, 50 iniekcja

Mineralne zaprawy iniekcyjne   Zaprawy Topolit® Iniekt przeznaczone są do wypełniania pustych 
przestrzeni oraz rys, spoin w konstrukcjach kamiennych, 
ceglanych i betonowych.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu
•  Czas obróbki: ok. 60 minut
•  Odporność: na działanie chlorków
•  Wydajność: z 20 kg worka suchej zaprawy uzyskuje się około 14 l 

świeżej zaprawy

•  Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2940/1
•  Aplikacja: ręcznie, maszynowo
•  Opakowanie: worek 20 kg

Cechy szczególne duża rozpływność, długi czas 
wiązania, ok. 7,5-8 godzin, 
pozwala przy wystąpieniu 
ewentualnej awarii, łatwo usunąć 
iniekt z przewodów

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

7 dni  28 dni 7 dni  28 dni

Topolit® Iniekt 25 0-0,25 ≥ 17 ≥ 27 ≥ 3,5 ≥ 6,0
Topolit® Iniekt 35 0-0,25 ≥ 20 ≥ 35 ≥ 4,5 ≥ 7,0

Topolit® Iniekt 50 0-0,25 ≥ 25 ≥ 50 ≥ 5,0 ≥ 7,5
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74  Topolit ® Spritzmörtel

Właściwości produktu

• Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu
•  Czas obróbki: ok. 45 minut
•  Uziarnienie: do 2 mm
•  Grubość warstwy: 8-20 mm, lokalnie do 40 mm
•  Odporna na mróz, sól odladzającą
•  Wodoszczelna
•  Niska zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
•  Zużycie: z 1 kg suchej mieszanki uzyskujemy  

0,5 litra świeżej zaprawy
• Opakowanie: worek 25 kg

Właściwości wzbogacona mikrokrzemionką, 
wysoka odporność chemiczna, 
duża przyczepność do podłoża, 
siarczanoodporna

Urządzenia 
do obróbki zestaw do natrysku odśrodkowego

Dane techniczne
 
Czas Wytrzymałość Wytrzymałość 
 na ściskanie na zginanie 
 [N/mm2] [N/mm2]

1 dzień 45  5,7 

2 dni 48  6,0 

7 dni  50   3,2 

28 dni  65   7,5 

Zaprawa natryskowa do renowacji i ochrony Zaprawa Topolit® Spritzmörtel przeznaczona jest do naprawy 
i powlekania powierzchni konstrukcyjnych mających kontakt 
z wodą lub ściekami.

OCHRONA POWIERZCHNI

szczególne

75  Topolit ® isomix HS

Właściwości produktu

• Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu
•  Czas obróbki: ok. 45 minut
•  Możliwość obciążania wodą: po 24 godzinach
•  Uziarnienie: do 1 mm
•  Odporna na mróz, sól, siarczany, wodoszczelna, wodę morską, 

ścieki
•  Niska zawartość chromianów zgodna z dyrektywą 2003/53/EG
•  Zużycie: z 1 kg suchej mieszanki uzyskujemy 0,5 litra świeżej 

zaprawy
• Opakowanie: worek 25 kg / wiadro 10 kg

Właściwości dopuszczony do stosowania w obszarze 
wody pitnej, wysoka przyczepność 
do podłoża, wysoka odporność na 
siarczany, nieorganiczna

Urządzenia 
do obróbki zestaw do natrysku odśrodkowego, 

kielnia

Dane techniczne
 
Czas Wytrzymałość Wytrzymałość 
 na ściskanie na zginanie 
 [N/mm2] [N/mm2]

1 dzień 15   2,5 

2 dni  40   5,5 

7 dni  60   7,5 

28 dni  75   10,0 

Siarczanoodporna zaprawa natryskowa Zaprawa Topolit Isomix HS przeznaczona jest do natrysku 
wewnątrz rur stalowych i żeliwnych.

OTUlINA

szczególne
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NAPRAWA USZKODZONEGO WłAZU STUDZIENKI KANAlIZACYJNEJ

Uszkodzona studzienka w osi drogi Wycięcie i usunięcie ramy włazu Wypoziomowanie ramy włazu

Kotwienie ramy za pomocą szybkowiążącej 
zaprawy Topolit® Fix

Zagęszczanie asfaltu naprawczego przy 
pomocy płyty wibracyjnej

Studnia po naprawie i osadzeniu włazu

Zakotwiona rama Uzupełnienie ubytku w powierzchni 
asfaltowej materiałem Topolit® Bitumenfix

Naprawa i ochrona kanałów wysoce odporną na siarczany zaprawą  
Topolit® Kanalsaniermörtel (KSM)
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Planol®

zaPrawy do MUrowania i SPoinowania



76  Planol® bettungsmörtel 354, 358 PodbUdowa

Zaprawy podsypkowe Zaprawy Planol® Bettungsmörtel 354, 358 przeznaczone są do 
układania kamienia naturalnego, prefabrykowanych płyt 
betonowych, stopni schodów poddanych średnim obciążeniom.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki:  ok. 120 minut 
•  Odporność: na mróz, sól rozmrażającą

•  Wydajność:  na 1 m2 i wysokości 10 mm potrzebujemy około 19 kg 
suchej mieszanki  

•  Opakowanie: worek 25 kg / 500 kg bigbag  
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne możliwość przygotowania 
konsystencji plastycznej  
i półsuchej - ubijalnej 

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Planol® 354 0 - 4 20-50 ≥ 8 ≥ 25 ≥ 35 ≥ 1,5 ≥ 3,5 ≥ 4,5

Planol® 358 0-8 50-150 ≥ 9 ≥ 25 ≥ 35 ≥ 1,5 ≥ 3,5 ≥ 4,5

77  Planol® bettungsmörtel 454 PodbUdowa

Zaprawa podsypkowa o wysokiej wytrzymałości 
początkowej i końcowej 

Zaprawa Planol® Bettungsmörtel 454 przeznaczona jest do 
układania kamienia naturalnego, prefabrykowanych płyt 
betonowych poddanych dużym obciążeniom, np. ronda, zatoczki 
autobusowe, czy też ulice obciążone ruchem kołowym.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu. 
•  Czas obróbki: ok. 45 minut 
•  Odporność: na mróz, sól rozmrażającą
•  Wydajność:  na 1 m2 i wysokości 10 mm potrzebujemy około 20 kg 

suchej mieszanki

•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2940/1  
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne możliwość przygotowania 
konsystencji plastycznej 
i półsuchej - ubijalnej, w pełni 
obciążalna już po 24 godz. 

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna 

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Planol® 454 0-4 30-70 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 60 ≥ 5,0 ≥ 6,5 ≥ 7,5
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78  Planol® bettungsmörtel S PodbUdowa

Zaprawa podsypkowa o krótkim czasie obróbki oraz 
wysokiej wytrzymałości początkowej i końcowej  

Zaprawa Planol® Bettungsmörtel S przeznaczona jest do 
stosowania wszędzie tam, gdzie wymagany jest szybki postęp prac 
np. powierzchnie z małej kostki brukowej, naprawa powierzchni 
brukowej lub prac w niskich temperaturach.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki:  ok. 20 minut 
•  Odporność: na mróz, sól rozmrażającą

•  Wydajność:  na 1 m2 i wysokości 10 mm potrzebujemy około 19 kg 
suchej mieszanki  

•  Opakowanie: worek 25 kg / 500 kg bigbag  
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne możliwość przygotowania 
konsystencji plastycznej 
i półsuchej - ubijalnej, w pełni 
obciążalna już po 90 minutach

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Planol® S 0-2 30-50 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 50 ≥ 3,5 ≥ 5,5 ≥ 6,5

79  Planol® bettungsmörtel dF PodbUdowa

Drenująca zaprawa podsypkowa  Zaprawa Planol® Bettungsmörtel DF przeznaczona jest do 
układania kamienia naturalnego, prefabrykowanych płyt 
betonowych w miejscach średnich i lekkich obciążeń, gdzie 
wymagana jest duża wodoprzepuszczalność.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu i trasu 
•  Czas obróbki: ok. 3-4 godziny 
•  Odporność: na mróz, sól rozmrażającą

•  Wydajność:  na 1 m2 i wysokości 10 mm potrzebujemy około 18 kg 
suchej mieszanki

•  Opakowanie: worek 25 kg  
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne możliwość przygotowania 
konsystencji plastycznej i 
półsuchej - ubijalnej, w pełni 
obciążalna już po 90 minutach

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Planol® DF
0-4 20-70

≥ 10 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 2,5 ≥ 3,5 ≥ 5,5
0-8 40-150
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81  Planol® Fuga 20, 40 SPOINOWANIE

Zaprawy do murowania i spoinowania z zawartością 
trasu

Zaprawa przeznaczona  do wypełniania spoin w ścianach 
murowanych w technologii niepełnej spoiny oraz murów z cegieł 
i kamieni naturalnych.      

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki:  około 60-90 min.  
•  Odporność: na mróz, sól
•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 13,5 l

•  Norma: PN EN 998-2
•  Opakowanie: worek 25 kg 
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne zniwelowane ryzyko powstawania 
wykwitów wapiennych

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

28 dni

Fuga 20 0-2,0 ≥ 20

Fuga 40 0-2,0 ≥ 40

80  Planol® Pflasterfugenmörtel 30, 40, 55 SPoinowanie

Płynna zaprawa spoinująca Zaprawy Planol® Pflasterfugenmörtel  przeznaczone są do 
spoinowania nawierzchni brukowych wykonanych z kamienia 
naturalnego.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki: ok.10 minut konsystencja płynna,                                                      

ok. 20 minut konsystencja szlamu 
•  Odporność: na mróz, sól rozmrażającą, substancje ropopochodne, 

ścieranie

•  Wydajność:  uzależniona jest od szerokości i głębokości siatki 
spoin, z 1 kg suchej  mieszanki uzyskujemy 0,55 l świeżej zaprawy. 

•  Opakowanie: worek 25 kg
•  Aprobata: AT IBDiM 2013-02-2940/1  
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne doskonała rozpływność i zdolność 
wypełnienia pustych przestrzeni, 
wysoka odporność na obciążenia 
dynamiczne, po ok. 3 godzinach 
odporna na deszcz

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
ściągaczka gumowa 

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Planol® 30 0-0,8 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 30 ≥ 2,0 ≥ 4,0 ≥ 5,0
Planol® 40 0-0,8 ≥ 10 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 4,0 ≥ 5,0 ≥ 7,0
Planol® 55 0-0,8 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 60 ≥ 5,5 ≥ 7,0 ≥ 9,0

Dostępne w trzech wersjach kolorystycznych:    
  szary antracyt piaskowy
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Topoplan®

POSADZKI PRZEMYSłOWE



82  Topoplan ® 04 bUdowa i naPrawa

Zaprawa  na bazie cementu do wykonywania 
i naprawy posadzek przemysłowych o wysokiej 
odporności na ścieranie

Zaprawa Topoplan® 04 przeznaczona jest do wykonywania i napraw 
posadzek przemysłowych, np. w warsztatach, na rampach, 
drogach dojazdowych dla pojazdów ciężarowych, w przejściach 
stal/beton.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki:  ok. 40 minut  
•  Odporność: ścieranie, mróz, sól rozmrażająca

•  Wydajność:  z worka uzyskujemy około 12,5 l 
•  Opakowanie: worek 25 kg 
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne możliwość obciążania po 24 h Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Topoplan® 04 0 - 4 20-100 ≥ 40 ≥ 60 ≥ 80 ≥ 6,5 ≥ 7,5 ≥ 7,5

 Wytrzymałość na odrywanie
po 28 dniach [N/mm2]

Ścieralność  
po 28 dniach

> 2 11 cm3/50 cm2

83  Topoplan ® armiert bUdowa i naPrawa

Zaprawa  na bazie cementu, do wykonywania 
i naprawy posadzek przemysłowych o wysokiej 
odporności na ścieranie, zbrojona włóknami 
stalowymi

Zaprawa Topoplan® Armiert przeznaczona jest do wykonywania 
i naprawy wysoko obciążonych posadzek przemysłowych, np. 
w warsztatach, na rampach, drogach dojazdowych dla pojazdów 
ciężarowych, w przejściach stal / beton. Nadaje się również do 
stosowania w słabych konstrukcjach podłogowych lub 
konstrukcjach dachowych.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki:  ok. 40 minut  
•  Odporność: na duże obciążenia

•  Wydajność:  z worka uzyskujemy około 12,5 l 
•  Opakowanie: worek 25 kg 
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne dodatek włókien stalowych, 
wysoka wytrzymalość na zginanie 
i ściskanie

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

1 dzień 7 dni 28 dni 1 dzień 7 dni 28 dni

Topoplan® Armiert 0 - 5 30 - 125 ≥ 40 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 6,5 ≥ 8,0 ≥ 9,0

 Wytrzymałość na odrywanie
po 28 dniach [N/mm2]

Ścieralność  
po 28 dniach

> 2 9,0 cm3/50 cm2
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84  Topoplan ® Haft bUdowa i naPrawa

Mineralna warstwa sczepna Topoplan® Haft przeznaczona jest do wykonywania warstwy 
sczepnej dla materiałów z grupy Topoplan®.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
modyfikowana polimerami 

•  Czas obróbki: od 40 do 90 minut w zależności od warunków 
atmosferycznych 

•  Wydajność: 0,7 - 2,2 kg/m2 
•  Opakowanie: worek 25 kg 
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne jednokomponentowa, z dodatkiem 
tworzyw sztucznych

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka z wymuszonym 
mieszaniem, pędzel, szczotka.

85  Topoplan ® Fe wyrównywanie

Szybkosprawna zaprawa wyrównawcza do 
stosowania na powierzchniach wewnętrznych

Zaprawa Topoplan® FE przeznaczona jest do lekkiego i szybkiego 
wyrównywania powierzchni podłogowych mieszkań i suchych 
piwnic.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki:  ok. 30 minut
•  Wydajność: z worka uzyskujemy około 15,5 l

•  Opakowanie: worek 25 kg 
•  Aplikacja: ręcznie, pompą ślimakową 

Cechy szczególne krótki czas wiązania, doskonała 
rozpływność, wysoka 
przyczepność do podłoża

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

3 godziny 1 dzień 28 dni 3 godziny 1 dzień 28 dni

Topoplan® FE 0 - 1 2-25 ≥ 10 ≥ 25 ≥ 35 ≥ 2,0 ≥ 4,5 ≥ 8,5
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86  Topoplan ® Fe 30 bUdowa i naPrawa

Samopoziomująca masa cementowa Zaprawa Topoplan® FE 30 przeznaczona jest do wykonania równej,
wytrzymałej, odpornej na ścieranie i niepylącej posadzki,
zarówno w obiektach nowych, jak i remontowanych.
Charakteryzuje się szybkim przyrostem wytrzymałości oraz
skompensowanym skurczem w czasie wiązania, co umożliwia
szybką eksploatację posadzki od momentu jej wykonania.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu 
•  Czas obróbki:  ok. 30 minut
•  Odporność: zminimalizowane ryzyko powstawania rys 

skurczowych 
•  Wydajność: ok. 1,6 kg/m2/1 mm 

•  Norma / Aprobata: PN-EN 13813 CT-C30-F7
•  Opakowanie: worek 25 kg 
•  Aplikacja: ręcznie, pompą ślimakową 

Cechy szczególne krótki czas wiązania, wysoka 
przyczepność do podłoża, 
doskonała rozpływność

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
betoniarka przeciwbieżna, pompa 
ślimakowa

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

28 dni 28 dni

Topoplan® FE 30 0-0,5 2-20 ≥ 30 ≥ 8,0

87  Topoplan ® ac bUdowa i naPrawa

Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa 
zaprawa na bazie żywicy akrylowej  

Zaprawa Topoplan® AC przeznaczona jest do wykonywania 
wysokowartościowych jastrychów o grubości warstwy 6-10 mm, 
jak również jako zaprawa naprawcza dla warstw o grubości 
powyżej 10 mm, dla podłoży mineralnych.

Właściwości produktu

•  Baza: żywica akrylowa 
•  Czas obróbki:  ok. 15 minut
•  Odporność: chemiczna, mrozoodporna

•  Wydajność: około 2 kg/m2/mm
•  Opakowanie: worek 15 kg / 2 kg puszka 
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne krótki czas twardnienia, możliwość 
obróbki w niskich temp. (-10 0C).

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

3 godziny 3 godziny

Topoplan® AC 0 - 1,8 6-10 ≥ 75 ≥ 18

 Wytrzymałość na odrywanie  
po 3 godzinac [N/mm2]

> 7,5
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88  Topoplan ® ac Grund GrUnTowanie

Dwuskładnikowy środek gruntujący Środek gruntujący Topoplan® AC Grund przeznaczony jest do 
powierzchni mineralnych, na których układana jest zaprawa 
Topoplan AC.

Właściwości produktu

•  Baza: metyloakrylan 
•  Czas obróbki: 10 - 20 minut

•  Wydajność: około 0,3 -0,6 kg/m2 
•  Opakowanie: 2 x 1 kg puszka / 0,1 kg worek 
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne bezbarwny, bardzo mała lepkość, 
doskonała zdolność wnikania

Urządzenia do obróbki mieszadło
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89  EuroHarz ® eP 1

90  EuroHarz ® eP 2

91  EuroHarz ® eP 20

GrUnTowanie i naPrawa

GrUnTowanie i naPrawa

Powłoka ocHronna

Dwukomponentowa żywica epoksydowa  Żywica EuroHarz® EP 1 przeznaczona jest do gruntowania, 
lakierowania, impregnowania oraz do sporządzania zapraw 
żywicznych.

Właściwości produktu

•  Baza: żywica epoksydowa / utwardzacz  
•  Czas obróbki: około 45 minut  
•  Odporność: na wodę, olej, czynniki chemiczne

•  Wydajność: około 300-500 g/m² 
•  Opakowanie: pojemnik 12 kg, puszka 1 kg 
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne niska lepkość, wysoka 
przyczepność do podłoża, 
możliwość sporządzenia 
zapraw żywicznych, wrażliwa na 
wilgotność resztkową do 2% 

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe

Dwukomponentowa żywica epoksydowa Żywica EuroHarz® EP 2 przeznaczona jest do gruntowania, 
lakierowania, impregnowania oraz do sporządzania zapraw 
żywicznych.

Właściwości produktu

•  Baza: żywica epoksydowa / utwardzacz  
•  Czas obróbki: około 25 minut 
•  Odporność: na wodę, olej, czynniki chemiczne

•  Wydajność: około 300-500 g/m² 
•  Opakowanie: pojemnik 12 kg, puszka 1 kg 
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne niska lepkość, wysoka 
przyczepność do podłoża, 
możliwość sporządzenia 
zapraw żywicznych, wrażliwa na 
wilgotność resztkową do 4% 

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe

Dwukomponentowa pigmentowana żywica 
epoksydowa

Żywica EuroHarz® EP 20 przeznaczona jest do wykonywania 
kolorowych pokryć lakierniczych lub powłok o grubości warstwy od 
0,2-0,5 mm na powierzchniach cementowch, silnie obciążonych 
chemicznie oraz mechanicznie.

Właściwości produktu

•  Baza: żywica epoksydowa / utwardzacz  
•  Czas obróbki: około 45 minut 
•  Odporność: na wodę, olej, czynniki chemiczne, ścieranie
•  Grubość warstwy: 0,2-0,5 mm  

•  Wydajność: około 350 – 600 g/m² 
•  Opakowanie: pojemnik zbiorczy 12 kg 
•  Aplikacja: ręcznie
•  Gruntowanie: EuroHarz® EP 2

Cechy szczególne barwiona Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe
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92  EuroHarz ® eP 20 b

93  EuroHarz ® eP 21

94  EuroHarz ® eP 21 FM

Powłoka ocHronna

naPrawa

zalewanie

Dwukomponentowa pigmentowana żywica 
epoksydowa

Żywica EuroHarz® EP 20 B przeznaczona jest do wykonywania 
kolorowych pokryć lakierniczych lub powłok o grubości warstwy od 
1,5-5,0 mm na powierzchniach cementowch, silnie obciążonych 
chemicznie oraz mechanicznie.

Właściwości produktu

•  Baza: żywica epoksydowa / utwardzacz  
•  Czas obróbki: około 40 minut  
•  Odporność: na wodę, olej, czynniki chemiczne, ścieranie
•  Grubość warstwy: 1,5-5,0 mm

•  Wydajność: około 1,4 – 1,7 kg/m² 
•  Opakowanie: pojemnik zbiorczy 12 kg 
•  Aplikacja: ręcznie
•  Gruntowanie: EuroHarz® EP 2

Cechy szczególne barwiona Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe

Dwukomponentowa pigmentowana żywica 
epoksydowa

Żywica EuroHarz® EP 21 przeznaczona jest do naprawy i reprofilacji 
posadzek.

Właściwości produktu

•  Baza: żywica epoksydowa / utwardzacz / kruszywo 
•  Czas obróbki: około 40 minut 
•  Odporność: na wodę, produkty ropopochodne, czynniki 

chemiczne, ścieranie

•  Wydajność: około 2 kg/m² 
•  Opakowanie: wiadro 12,5 kg 
•  Aplikacja: ręcznie
•  Gruntowanie: EuroHarz® EP 2

Cechy szczególne plastyczna Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe

Dwukomponentowa pigmentowana żywica 
epoksydowa

Żywica EuroHarz® EP 21 FM stosowana jest jako zaprawa 
zalewowa do podłoży cementowych.

Właściwości produktu

•  Baza: żywica epoksydowa / utwardzacz   
•  Czas obróbki: około 20 minut 
•  Odporność: na wodę, produkty ropopochodne, czynniki 

chemiczne, ścieranie  

•  Wydajność: około 2 kg/m² 
•  Opakowanie: puszka 15 kg 
•  Aplikacja: ręcznie
•  Gruntowanie: EuroHarz® EP 1 / EuroHarz® EP 2

Cechy szczególne bardzo dobra ciągliwość, wysoka 
przyczepność do podłoża

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe
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96  EuroHarz ® Primer PU

97  EuroHarz ® Flex Fuge PU

GrUnTowanie

SPoinowanie

Jednoskładnikowy grunt na bazie żywic 
poliuretanowych

Grunt EuroHarz® Primer PU przeznaczony jest do gruntowania 
podłoży cementowych, w celu wzmocnienia wierzchniej warstwy, 
zabezpieczenia przed pyleniem, polepszenia przyczepności 
elastycznych mas uszczelniających i zabezpieczenia przed 
przenikaniem wilgoci z podłoża.

Właściwości produktu

•  Baza: żywica poliuretanowa   
•  Odporność: na wodę, produkty ropopochodne, czynniki chemiczne
•  Aprobata: IBDiM Nr AT-2013-02-3001

•  Wydajność: około 100 - 200 g/m² 
•  Opakowanie: puszka 1 kg / 5 kg 
•  Aplikacja: ręcznie, metodą natryskową

Cechy szczególne wysoka zdolność penetracji 
podłoża 

Urządzenia do obróbki urządzenie natryskowe

Jednoskładnikowa, poliuretanowa masa
uszczelniająca

Masa EuroHarz® Flex Fuge PU przeznaczona do uszczelniania 
nacięć i fug dylatacyjnych oraz połączeń między elementami 
betonowymi, kamiennymi, stalowymi. Po wejściu w reakcję 
z wilgocią znajdującą się w powietrzu masa zamienia się 
w elastyczną i trwałą gumę, którą charakteryzuje duża możliwość 
przemieszczania się w obrębie spoin.

Właściwości produktu •  Odporność: na wodę, produkty ropopochodne, czynniki chemiczne 
i mechaniczne

•  Wydajność: w zależności od wymiarów spoiny  
•  Opakowanie: worek aluminiowy 600 ml 
•  Aplikacja: ręcznie
•  Gruntowanie: EuroHarz® PU

•  Baza: poliuretan   
•  Czas obróbki: naskórkuje po około 7 h w 23 0C i 50% wilgotności 

względnej
•  Aprobata: IBDiM Nr AT-2013-02-3001 

Cechy szczególne wysoka odkształcalność (25%), 
wysoka przyczepność do 
podłoża,długi czas obróbki, 
tiksotropowa

Urządzenia do obróbki pistolet ręczny / pneumatyczny

95  EuroHarz ® Primer eP GrUnTowanie

Dwuskładnikowy grunt epoksydowy Grunt EuroHarz® Primer EP przeznaczony jest do gruntowania 
podłoży cementowych, w celu wzmocnienia wierzchniej warstwy,
zabezpieczenia przed pyleniem, polepszenia przyczepności
elastycznych mas uszczelniających i zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci z podłoża.

Właściwości produktu

•  Baza: żywice epoksydowe   
•  Odporność: na wodę, produkty ropopochodne, czynniki chemiczne 
•  Wydajność: około 300 - 500 g/m²

•  Opakowanie: zestaw 5 kg + 2,1 kg oraz 10 kg + 4,2 kg 
•  Aplikacja: ręcznie, metodą natryskową

Cechy szczególne wysoka zdolność penetracji 
podłoża 

Urządzenia do obróbki urządzenie natryskowe
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98  EuroHarz ® Flex Fuge PU 1

99  EuroHarz ® Flex Fuge MSP

SPoinowanie

SPoinowanie

Jednoskładnikowa, poliuretanowa masa
uszczelniająca

Masa EuroHarz® Flex Fuge PU 1 przeznaczona do uszczelniania 
nacięć i fug dylatacyjnych oraz połączeń między elementami 
betonowymi, kamiennymi, stalowymi. Po wejściu w reakcję 
z wilgocią znajdującą się w powietrzu masa zamienia się 
w elastyczną i trwałą gumę, którą charakteryzuje duża możliwość 
przemieszczania się w obrębie spoin.

Właściwości produktu

•  Baza: poliuretan
•  Czas obróbki:  naskórkuje po około 70 min w 23 0C i 50% 

wilgotności względnej  
•  Odporność: na wodę, produkty ropopochodne, czynniki chemiczne

•  Wydajność: w zależności od wymiarów spoiny  
•  Opakowanie: worek aluminiowy 600 ml  
•  Aplikacja: ręcznie
•  Gruntowanie: EuroHarz® PU

Cechy szczególne wysoka odkształcalność (25%), 
wysoka przyczepność do podłoża, 
krótki czas obróbki, tiksotropowa

Urządzenia do obróbki pistolet ręczny / pneumatyczny

Jednoskładnikowa masa
uszczelniająca

Masa EuroHarz® Flex Fuge MSP przeznaczona do uszczelniania 
nacięć i fug dylatacyjnych oraz połączeń między elementami 
betonowymi, kamiennymi, stalowymi. Po wejściu w reakcję 
z wilgocią znajdującą się w powietrzu masa zamienia się 
w elastyczną i trwałą gumę, którą charakteryzuje duża możliwość 
przemieszczania się w obrębie spoin.

Właściwości produktu
•  Baza: MS Polimer 
•  Czas obróbki: naskórkuje po około 7 h w 23 0C i 50% wilgotności 

względnej 
•  Odporność: na wodę, produkty ropopochodne, czynniki chemiczne 

i mechaniczne

•  Aprobata: IBDiM Nr AT-2013-02-3001
•  Wydajność: w zależności od wymiarów spoiny  
•  Opakowanie: worek aluminiowy 600 ml 
•  Aplikacja: ręcznie
•  Gruntowanie: EuroHarz® PU

Cechy szczególne wysoka odkształcalność (20%), 
wysoka przyczepność do 
podłoża,długi czas obróbki, 
tiksotropowa

Urządzenia do obróbki pistolet ręczny / pneumatyczny

100 EuroHarz ® PU iniekcje

Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa iniekcyjna Zaprawa EuroHarz® PU przeznaczona jest do iniekcji rys, 
wypełniania spoin w betonie i skale.

Właściwości produktu

•  Baza: żywica poliuretanowa  
•  Czas obróbki: około 50 minut  
•  Odporność: na wodę, związki alkaliczne

•  Opakowanie: 1 kg 
•  Aplikacja: iniekcja ciśnieniowa

Cechy szczególne niska lepkość, zdolność 
wypełniania kapilar, przejmuje 
ruchy od 1 - 2 %

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, pompa 
iniekcyjna

EUROHARZ® | 65



101 EuroHarz ® PU nV

102 EuroHarz ® Mörtel

iniekcje

Podlewanie i naPrawa

Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa iniekcyjna Zaprawa EuroHarz® PU NV przeznaczona jest do iniekcji rys, 
wypełniania spoin w betonie i skale.

Właściwości produktu

•  Baza: żywica poliuretanowa 
•  Czas obróbki: około 100 minut 
•  Odporność: na wodę, związki alkaliczne

•  Opakowanie: 10 + 5 kg 
•  Aplikacja: iniekcja ciśnieniowa

Cechy szczególne niska lepkość, zdolność 
wypełniania kapilar, długi czas 
obróbki

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, pompa 
iniekcyjna

EuroHarz® Mörtel jest mieszanką kwarcową, 
która po wymieszaniu z EuroHarz® EP 1 lub EP 2 
tworzy zaprawę żywiczną o konsystencji płynnej, 
plastycznej lub pasty

Zaprawa EuroHarz® Mörtel przeznaczona jest do podlewania szyn, 
cokołów szyn, stalowych wsporników i stalowych elementów 
budowlanych oraz jako zaprawa naprawcza do posadzek 
przemysłowych.

Właściwości produktu

•  Baza: kruszywo kwarcowe 
•  Kruszywo: 0 - 2 mm 
•  Odporność: na wodę, bardzo wysoka wytrzymałość i przyczepność 

do podłoża, nie przewodzi ładunków elektrycznych  

•  Opakowanie: worek 25 kg 
•  Aplikacja: ręcznie
•  Gruntowanie: EuroHarz® EP 2

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe

103 EuroHarz ® kdV SPoinowanie

Dwuskładnikowa zaprawa chemoodporna Zaprawa EuroHarz® KDV przeznaczona jest do zalewania spoin 
w okładzinach drogowych, jako połączenie szybów kanałów 
i innych części budowlanych.

Właściwości produktu

•  Baza: metakrylan  
•  Czas obróbki: około 10 minut  
•  Odporność: na ścieranie, kwasy, ług, tłuszcze, produkty 

ropopochodne

•  Opakowanie: wiadro 2,125 kg / puszka 0,375 kg
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne można obrabiać w temp. - 10 0C Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe

Dane techniczne Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie 
[N/mm2]

Produkt 1 godzina 1 dzień 1 godzina 1 dzień

EuroHarz® KDV ≥ 31 ≥ 34 ≥ 14,5 ≥ 17
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104 EuroHarz ® katrock

105 EuroHarz ® artex

bUrzenie

anTyGraFFiTi

Mineralna zaprawa ekspansywna Zaprawa EuroHarz® Katrock przeznaczona jest do 
bezwybuchowego burzenia skał, elementów betonowych, mostów, 
budynków, fundamentów maszyn, głazów narzutowych itp.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu
•  Czas obróbki: około 10 minut 
•  Zużycie: ok. 3 kg/m3 - miękka skała , 20 kg/m3 zbrojony beton

•  Opakowanie: worek 5 kg 
•  Aplikacja: ręcznie

Cechy szczególne materiał bezekspolozyjny, bardzo 
duży przyrost pęcznienia

Urządzenia do obróbki mieszadło wolnoobrotowe, 
wiertnica

Środek do usuwania graffiti Materiał EuroHarz® Artex przeznaczony jest do usuwania farb, 
lakierów, farb w sprayu, klejów, wodoodpornych pisaków oraz plam 
ze smoły.

Właściwości produktu

•  Czas obróbki: 5-10 minut
•  Opakowanie: puszka spray 400 ml 
•  Aplikacja: ręcznie  

Cechy szczególne duża lepkość, możliwość 
stosowania na różne podłoże 
(metal, kamień, szkło, beton, tynk)
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Kerasal®

PerFekcyjna renowacja i Powlekanie zbiorników wody PiTnej



Zaprawy do zbiorników wody pitnej

110  Kerasal  ® anS 14 a 04 VSM NATRYSK MOKRY NIECIĄGłY

 Zaprawa natryskowa do wykonywania warstwy 
natrysku pośredniego, hydraulicznie wiążąca, 
wzbogacona mikrokrzemionką

Zaprawa do wykonywania warstwy natrysku pośredniego między 
słabym podłożem a wysoko wytrzymałą warstwą wierzchnią (np. 
Kerasal® ANS 14 B)

Cechy produktu

•  Baza: gotowa do użytku sucha mieszanka zawierająca cement jako 
spoiwo, bez dodatków organicznych

•  Uziarnienie: 0-4 mm
•  Grubość warstwy: ≥ 15 mm
•  Norma: EN 206-1, EN 14487, DVGW* W 300 i W347
•  Klasa wytrzymałości: C16/20
•  Niska zawartość chromianów zgodnie z dyrektywą 2003/53/EG
•  Wydajność: z 1 kg suchej zaprawy uzyskuje się ok. 0,5 l świeżej 

zaprawy
•  Opakowanie: 25 kg, worek papierowy/PE

Cechy szczególne czysto mineralna, bez dodatków 
organicznych, wysoka 
przyczepność do starego betonu 
lub podłoża, możliwy natrysk 
jednowarstwowy

Urządzenia do obróbki urządzenie natryskowe Keramatic

Dane techniczne
Wytrzymałość  
na ściskanie 

N/mm2

Wytrzymałość  
na zginanie 

N/mm2

28 dni 27 3,5 

*  DVGW – Niemieckie Zrzeszenie Branży Gazowniczej i Wodociągowej, karty robocze W 300 i W 347

111  Kerasal® anS 14

Zaprawy natryskowe wzbogacone pyłem 
krzemionkowym

Do stosowania w zbiornikach wody pitnej: do napraw betonu,  
reprofilacji nośnych elementów konstrukcji betonowych/
żelbetowych oraz wypraw cementowych o gr. warstwy ≥ 15 mm.

Cechy produktu Cechy szczególne zawiera cement hutniczy

•  Baza: gotowa do użytku sucha mieszanka zawierająca cement 
hutniczy jako spoiwo, bez dodatków organicznych

•  Norma: EN 206-1, EN 1504-3/EN 14487, DVGW W 347, W 300
•  Niska zawartość chromianów zgodnie z dyrektywą 2003/53/EG
•  Wydajność: z 1 kg suchej zaprawy uzyskuje się ok. 0,5 l świeżej 

zaprawy
•  Opakowanie: 25 kg, worek papierowy/PE

Urządzenia do obróbki urządzenie natryskowe Keramatic

Dane techniczne

28 dni ANS 14 B ANS 14 B 08 ANS 14 C 02
Klasa wytrzymałości C30/37 C30/37 C30/45

Zawartość powietrza  
w świeżej zaprawie ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5%
Wytrzymałość 
na ściskanie [N/mm2] 45 45 55 

Produkt Uziarnienie Grubość warstwy Wytrzymałość na 
zginanie [N/mm2] 7,0 7,0 8,0

Kerasal® ANS 14 B 0-2 mm ≥ 15 mm Porowatość całkowita 
(90 dni)

8% 8% 8%

Kerasal® ANS 14 B 08 0-8 mm ≥ 35 mm

Kerasal® ANS 14 C 02 0-2 mm ≥ 15 mm

NATRYSK MOKRY NIECIĄGłY
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112  Kerasal® anS 14 boden

Zaprawy wzbogacone pyłem krzemionkowym 
 

Do powlekania posadzek w zbiornikach wody pitnej oraz do 
renowacji i napraw betonu.

Cechy produktu Cechy szczególne czysto mineralna, bez dodatków 
organicznych

•  Baza: gotowa do użytku sucha mieszanka zawierająca cement 
hutniczy jako spoiwo, bez dodatków organicznych

•  Norma: EN 206-1, EN 13813, DVGW W 347, W 300
•  Niska zawartość chromianów zgodnie z dyrektywą 2003/53/EG
•  Wydajność: z 1 kg suchej zaprawy uzyskuje się ok. 0,5 l świeżej 

zaprawy
•  Opakowanie: 25 kg, worek papierowy/PE

Urządzenia do obróbki maszyna Keramatic, pompa do 
jastrychu

Dane techniczne

28 dni ANS 14 B 02 
Boden

ANS 14 B 04 
Boden

Klasa wytrzymałości C30/37 C30/37
Zawartość powietrza w świeżej 
zaprawie ≤ 5% ≤ 5%
Wytrzymałość na ściskanie  
[N/mm2] 50 50 

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] 7,0 7,0 
Produkt Uziarnienie Grubość warstwy Porowatość całkowita (90 dni) ≤ 10% ≤ 10%

Kerasal® ANS 14 B 02 Boden 0-2 mm 15-30 mm

Kerasal® ANS 14 B 04 Boden 0-4 mm 20-50 mm

NATRYSK MOKRY NIECIĄGłY

113  Kerasal® anS 16

Zaprawy natryskowe, wzbogacone pyłem 
krzemionkowym 

Do powlekania ścian w zbiornikach wody pitnej.

Cechy produktu Cechy szczególne tworzą strukturę o wysokiej 
szczelności

•  Baza: gotowa do użytku sucha mieszanka zawierająca cement 
portlandzki jako spoiwo, bez dodatków organicznych

•  Norma: EN 206-1/EN 14487, DVGW W 347, W 300
•  Niska zawartość chromianów zgodnie z dyrektywą 2003/53/EG
•  Wydajność: z 1 kg suchej zaprawy uzyskuje się ok. 0,5 l świeżej 

zaprawy
•  Opakowanie: 25 kg, worek papierowy/PE

Urządzenia do obróbki urządzenie natryskowe Keramatic

Dane techniczne

28 dni ANS 16 B 02 ANS 16 B 02 
Boden

ANS 16 B 04 
Boden

Klasa wytrzymałości C30/37 C30/37 C30/37

Zawartość powietrza  
w świeżej zaprawie ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5%

Wytrzymałość  
na ściskanie [N/mm2] 45 45 45 

Produkt Uziarnienie Grubość warstwy Wytrzymałość na 
zginanie [N/mm2] 7,0 7,0 7,0

Kerasal® ANS 16 B 02 0-2 mm ≥ 15 mm Porowatość całkowita 
(90 dni) 8% ≤10% ≤10%

Kerasal® ANS 16 B 02 Boden 0-2 mm 15-30 mm

Kerasal® ANS 16 B 04 Boden 0-4 mm 20-50 mm

NATRYSK MOKRY NIECIĄGłY
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115  Kerasal  ® anS 17 S 02 NATRYSK MOKRY NIECIĄGłY

Zaprawa natryskowa wzbogacona pyłem 
krzemionkowym 

Do powlekania wewnętrznych powierzchni zbiorników wody pitnej 
w przypadkach wysokiej skłonności do rozpuszczania kalcytu 
i wyjaławiania.

Cechy produktu Cechy szczególne nadaje się również dla wód 
surowych

•   Baza: gotowa do użytku sucha mieszanka zawierająca cement jako 
spoiwo oraz dodatki mineralne, bez dodatków organicznych

•   Norma: EN 13813, DIN 2880 DVGW W 347, W 300
•   Uziarnienie: 0-2 mm
•   Grubość warstwy: 10-20 mm
•   Niska zawartość chromianów zgodnie z dyrektywą 2003/53/EG
•   Wydajność: z 1 kg suchej zaprawy uzyskuje się ok. 0,5 l świeżej 

zaprawy
•   Opakowanie: 25 kg, worek papierowy/PE

Urządzenia do obróbki urządzenie natryskowe Keramatic

Dane techniczne
28 dni Kerasal ANS 17 S 02

Klasa wytrzymałości C45/55
Zawartość powietrza w świeżej 
zaprawie ≤ 5%

Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2] 65 

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] 7,0 
Porowatość całkowita (90 dni) 7%

114  Kerasal® anS 16 pigmentiert NATRYSK MOKRY NIECIĄGłY

Zaprawa natryskowa wzbogacona pyłem 
krzemionkowym 

Do barwnego powlekania wewnętrznych powierzchni zbiorników 
wody pitnej.

Cechy produktu Cechy szczególne dwie odmiany kolorystyczne: biała 
i niebieska

• Baza: gotowa do użytku sucha mieszanka zawierająca cement 
portlandzki jako spoiwo, z dodatkiem nieorganicznych pigmentów

•  Norma podłoża: EN 206-1, EN 14487, DVGW W 347, W 300
•  Niska zawartość chromianów zgodnie z dyrektywą 2003/53/EG
•  Wydajność: z 1 kg suchej zaprawy uzyskuje się ok. 0,5 l świeżej 

zaprawy
•  Opakowanie: 25 kg, worek papierowy/PE

Urządzenia do obróbki urządzenie natryskowe Keramatic

Dane techniczne

28 dni ANS 16 B 02 
weiß/biały

ANS 16 B 02 
blau/niebieski

Klasa wytrzymałości C30/37 C30/37
Zawartość powietrza w świeżej 
zaprawie ≤ 5% ≤ 5%

Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2] 45 45 

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] 7,0 7,0 

Produkt Uziarnienie Grubość warstwy Porowatość całkowita (90 dni) ≤ 10% ≤ 10%
Kerasal® ANS 16 B 02 weiß 0-2 mm ≥ 15 mm

Kerasal® ANS 16 B 02 blau 0-2 mm ≥ 15 mm
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117  Kerasal® MrM 16 NATRYSK MOKRY CIĄGłY

Zaprawa natryskowa wzbogacona pyłem 
krzemionkowym 

Do powlekania ścian i posadzek w zbiornikach wody pitnej, do 
ogólnych napraw betonu.

Cechy produktu Cechy szczególne do powlekania cienkimi warstwami

• Baza: gotowa do użytku sucha mieszanka zawierająca cement 
portlandzki jako spoiwo i dodatki mineralne, bez dodatków 
organicznych

• Norma podłoża: EN 206-1, EN 14487, EN 1504-3, DVGW W 347, 
W 300

• Niska zawartość chromianów zgodnie z dyrektywą 2003/53/EG
• Wydajność: z 1 kg suchej zaprawy uzyskuje się ok. 0,55 l świeżej 

zaprawy
• Opakowanie: 25 kg, worek papierowy/PE

Urządzenia do obróbki urządzenie do natrysku mokrego, 
z mieszalnikiem wstępnym 
i wymuszonym mieszaniem 

Dane techniczne

28 dni MRM 16 C 005 MRM 16 C 02
Klasa wytrzymałości C35/45 C35/45
Zawartość powietrza w świeżej 
zaprawie ≤ 5% ≤ 5%

Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2] 65 60 

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] 9,0 8,5 

Produkt Uziarnienie Grubość warstwy Porowatość całkowita (90 dni) 8 % 8 %

Kerasal® MRM 16 C 005 0-0,5 mm 2-4 mm

Kerasal® MRM 16 C 02 0-2 mm 10-25 mm

116  Kerasal® MrM 14 NATRYSK MOKRY CIĄGłY

Zaprawa natryskowa wzbogacona pyłem 
krzemionkowym 

Do powlekania ścian i posadzek w zbiornikach wody pitnej, do 
napraw i renowacji betonu.

Cechy produktu Cechy szczególne zawiera cement hutniczy

• Baza: gotowa do użytku sucha mieszanka zawierająca cement 
hutniczy jako spoiwo oraz dodatki mineralne, bez dodatków 
organicznych

• Norma: EN 206-1, EN 14487, EN 1504-3, DVGW 300, 347
• Niska zawartość chromianów zgodnie z dyrektywą 2003/53/EG
• Wydajność: z 1 kg suchej zaprawy uzyskuje się ok. 0,55 l świeżej 

zaprawy
• Opakowanie: 25 kg, worek papierowy/PE

Urządzenia do obróbki urządzenia do natrysku mokrego, 
i pompa ślimakowa

Dane techniczne

28 dni  MRM 14 C 02; MRM 14 C 04
Klasa wytrzymałości C35/45
Zaw. pęcherzy powietrza ≤ 5%
Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2] 55 

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] 8,5 

Produkt Uziarnienie Grubość warstwy Porowatość całkowita (90 dni) 8%

Kerasal® MRM 14 C 02 0-2 mm 10-25 mm

Kerasal® MRM 14 C 04 0-4 mm 15-40 mm
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118  Kerasal® MrM 16 pigmentiert NATRYSK MOKRY CIĄGłY

Zaprawa natryskowa wzbogacona pyłem 
krzemionkowym 

Do barwnego powlekania wewnętrznych powierzchni zbiorników 
wody pitnej.

Cechy produktu Cechy szczególne dwie odmiany kolorystyczne: biała 
i niebieska

• Baza: gotowa do użytku sucha mieszanka zawierająca cement 
portlandzki jako spoiwo, z dodatkiem nieorganicznych pigmentów 
barwiących

• Norma: EN 206-1, EN 14487, DVGW W 300, 347
• Niska zawartość chromianów zgodnie z dyrektywą 2003/53/EG
•  Wydajność: z 1 kg suchej zaprawy uzyskuje się ok. 0,5 l świeżej 

zaprawy
•  Opakowanie: 25 kg, worek papierowy/PE

Urządzenia do obróbki urządzenie do natrysku mokrego, 
z mieszalnikiem wstępnym 
i wymuszonym mieszaniem

Dane techniczne

28 dni Kerasal MRM 16 pigmentiert

Klasa wytrzymałości C30/37
Zawartość powietrza w świeżej 
zaprawie ≤ 5%

Produkt Uziarnienie Grubość warstwy Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2] 45 

Kerasal® MRM 16 B 005 weiß 0-0,5 mm 2-4 mm Wytrzymałość na zginanie [N/mm2] 7,5 

Kerasal® MRM 16 B 02 weiß 0-2 mm 10-25 mm Porowatość całkowita (90 dni) ≤ 10%

Kerasal® MRM 16 B 005 blau 0-0,5 mm 2-4 mm

Kerasal® MRM 16 B 02 blau 0-2 mm 10-25 mm

119  Kerasal® MrM 17 S 02 NATRYSK MOKRY CIĄGłY

Zaprawa natryskowa wzbogacona
pyłem krzemionkowym, przeznaczona do natrysku 
grubostrumieniowego, mokrego

Kerasal® MRM 17 S 02 stosuje się do powlekania powierzchni instalacji, 
głównie zbiorników wody nieuzdatnionej i pitnej, narażonych na 
działanie wód o wysokiej rozpuszczalności kalcytu i podatności na 
ługowanie lub stosowana w celu zwiększenia ich wytrzymałości 
mechanicznej. Odpowiedni do wnętrz zbiorników wody przeznaczonej 
do spożycia, a także powlekania zbiorników przeznaczonych do odbioru 
wód nieuzdatnionych.

Właściwości produktu

•  Baza: gotowa do użytku sucha mieszanka zawierająca cement, 
wzbogacona mikrokrzemionką 

•  Właściwości:  szybko utwardzalna, wysoka odporność na hydrolizę, 
wysoce odporna na działanie wody nieuzdatnionej i pitnej o wysokiej 
rozpuszczalności kalcytu oraz na działanie wód miękkich i kwaśnych

•  Zużycie: z 25 kg suchej zaprawy uzyskujemy ok 13 l świeżej zaprawy, 
na 1 m³ zużywa się ok. 1900 kg suchej zaprawy

•  Norma: EN 1504-3:2005 
•  Opakowanie:  25 kg, worek papierowy/PE

Cechy szczególne czysto mineralna, bez dodatków 
organicznych, możliwość obróbki 
powierzchni sufitowych, możliwość 
wygładzenia, wysoka przyczepność 
do starego betonu lub podłoża

Urządzenia do obróbki urządzenia do natrysku mokrego

Dane techniczne Wytrzymałość 
na ściskanie               

[N/mm2]

Wytrzymałość 
na zginanie          

[N/mm2]

Wytrzymałość 
na odrywanie          

[N/mm2]

Produkt Uziarnienie 
[mm]

Grubość 
warstwy 

[mm]

Porowatość  
całkowita  

(DIN 66133)

Wskaźnik woda/
cement (w/c)eq

28 dni 28 dni 28 dni

MRM 17 S 02 0-2 ≥ 10 7 Vol. % ≤ 0,5 65 7,0 2,0
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120 Kerasal® Hb / Hb 17 S MoSTek SczePny

Mineralne mostki sczepne 

Kerasal® HB

Zapewnienie lepszej przyczepności powłoki do podłoża dla zapraw 
natryskowych: Kerasal® Spritzmörtel ANS 14, ANS 16 i MRM.

Kerasal® HB 17 S

Zapewnienie lepszej przyczepności powłoki do podłoża dla zapraw 
natryskowych: Kerasal® Spritzmörtel ANS 17 S 02.

• Baza: gotowa do użytku sucha mieszanka zawierająca cement •  Baza: gotowa do użytku sucha mieszanka zawierająca cement

Cechy produktu

•  Niska zawartość chromianów zgodnie z dyrektywą 2003/53/EG
•  Wydajność: w zależności od porowatości, 0,8-2,0 kg suchej 

zaprawy na 1 m2

•  Opakowanie: 20 kg, worki papierowe/PE

Cechy produktu

•  Niska zawartość chromianów zgodnie z dyrektywą 2003/53/EG
•  Wydajność: w zależności od porowatości, 0,8-2,0 kg suchej 

zaprawy na 1 m2

•  Opakowanie: 20 kg, worki papierowe/PE

Urządzenia do obróbki szczotka Urządzenia do obróbki szczotka

121  Kerasal® isomix 01 / HS 01 naTrySk Mokry

Mineralne zaprawy do natrysku rotacyjnego 

Kerasal® Isomix 01

Wewnętrzne powłoki rur żeliwnych i stalowych, kształtek rurowych, 
naprawa rurociągów.

Kerasal® Isomix HS 01

Wewnętrzne powłoki rur żeliwnych i stalowych, kształtek rurowych, 
naprawa rurociągów, odpowiednie do stosowania w środowiskach 
bogatych w siarczany.

•  Baza: gotowa do użytku sucha mieszanka zawierająca cement jako 
spoiwo

•  Baza: gotowa do użytku sucha mieszanka zawierająca cement 
siarczanoodporny jako spoiwo

Cechy produktu

•  Norma: DVGW W 343, W 347
•  Uziarnienie: 0-1 mm

•  Wydajność: z 1 kg suchej zaprawy uzyskuje się ok. 0,5 l świeżej 
zaprawy

•  Niska zawartość chromianów zgodnie z dyrektywą 2003/53/EG
•  Opakowanie: 25 kg, worki papierowe/PE lub 10 kg, wiadra 

z tworzywa sztucznego

Dane techniczne Dane techniczne
Wytrzymałość  
na ściskanie 

N/mm2

Wytrzymałość  
na zginanie 

N/mm2

Wytrzymałość  
na ściskanie 

N/mm2

Wytrzymałość  
na zginanie 

N/mm2

1 dzień 45 6,5 1 dzień 30 6,0 
7 dni 70 10,0 7 dni 65 9,5 
28 dni 80 11,0 28 dni 80 10,0 
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NATRYSK MOKRY NIECIĄGłY  
– TAJEMNICA SUKCESU KERASAl®

Zaprawy i betony natryskowe są dedykowane do 
powlekania dużych powierzchni we względnie 
krótkim czasie. A do tego nie wymagają dużego 
nakładu pracy! Można stosować różne metody 
aplikacji.

W przypadku Kerasal® szczególnie korzystna 
okazała się metoda natrysku mokrego nieciągłego. 
W ramach tej metody materiał podlega precyzyjnemu 
mieszaniu z zaleconą ilością wody w mieszalniku 
z  wymuszonym trybem mieszania, następnie 

odbywa się bezpośrednia aplikacja przez dyszę 
natryskową przy udziale powietrza sprężonego. 
W  ten sposób nanoszona jest zaprawa o stałej 
konsystencji oraz przy stałym wysokim ciśnieniu. 
Rezultatem jest gęsta i jednolita powłoka o niezwykle 
niskim stopniu porowatości, a także długa na 
dziesięciolecia trwałość.

Również dla metody mokrej ciągłej dostępne są 
specjalistyczne produkty serii Kerasal®. Urządzenia 
oraz wsparcie techniczne zapewni Państwu P&T. 

D. Urządzenie do natrysku Keramatic | E. Równomierne i gładkie powlekanie powierzchni

D E
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WSKAZÓWKA

Powlekanie wewnętrznych powierzchni zbiorników wody pitnej 
wymaga dużego doświadczenia w zakresie aplikacji. Z tego 
względu zaprawy Kerasal® są stosowane i  dystrybuowane 
wyłącznie przez certyfikowane firmy, przeszkolone w zakresie 
postępowania z zaprawami Kerasal®. Dane kontaktowe firm 
udostępniamy na życzenie.

Przeciętny człowiek nie ma o nich pojęcia, choć są tak 
ważne dla codziennego zaopatrywania w wodę – wysokie 
zbiorniki na wodę przeznaczoną do spożycia. Po 
uzdatnieniu, nasz najważniejszy środek spożywczy, woda, 
jest magazynowany w ogromnych zbiornikach. Zbiorniki te 
są zbudowane przeważnie z betonu. Wskutek stałego 
kontaktu z ciekłym medium, wewnętrzne powłoki 
zbiorników są wystawione na długotrwałe działanie wody. 
W betonie mogą tworzyć się otwarte pory, w których 
powstają osady. Nawet regularne czyszczenie nie jest 
w stanie wykluczyć tego efektu.

P&T zapewnia doskonałe rozwiązania
Innowacyjne – skuteczne – pewne

P&T poleca profesjonalne zaprawy do nanoszenia powłok 
w zbiornikach wody pitnej. Wysoka jakość metody Kerasal 
dla zastosowań  we wnętrzach zbiorników, rozpoczyna się 
już w momencie wyboru surowców. Renowacja betonu 
następuje przy pomocy betonu. 

Wybrane spoiwa i wypełniacze są zgodne z normą PN EN 
206-1. Dodatek pyłu krzemionkowego podwyższa 
kilkakrotnie uwarunkowaną przez recepturę gęstość. 
Zaprawy natryskowe Kerasal® Spritzmörtel są pod 
względem składu całkowicie nieorganiczne i podlegają 
kontroli zgodnie z rygorystycznymi dyrektywami DVGW* 
oraz normą PN EN 1508*.

Dodatkowe zalety stosowania produktów P&T
Również w dziedzinie techniki aplikacji, P&T zajmuje 
pozycję pioniera. Dzięki urządzeniu natryskowemu 
Keramatic, zaprawy serii Kerasal® ANS są aplikowane 
metodą natrysku mokrego cienkim strumieniem. Zapewnia 
to brak możliwości manipulacji konsystencją materiału 
poprzez powietrze sprężone oraz ilość wody. Materiał 
nanoszony jest w trybie ciągłym, przy zachowaniu 
zdefiniowanego wcześniej i  zgodnego z regułami stosunku 
wody i  cementu. Poprzez ekstremalne przyspieszenie 
zaprawy, staje się ona dobrze zagęszczona, co gwarantuje 
wysoką odporność na hydrolizę.

UZDATNIONA WODA PITNA – WAŻNA DlA WSZYSTKICH

F. Powlekanie ściany wewnętrznej przy użyciu Kerasal® ANS | G. Zbiornik wody pitnej powlekany na biało przy użyciu Kerasal® ANS | H. gotowy zbiornik

F H

*  PN EN 1508 Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych przeznaczonych do 

gromadzenia wody

G
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Trwałość i zarządzanie  
jakością
BUDOWANIE PRZYSZłOŚCI OZNACZA PONOSZENIE ODPOWIEDZIAlNOŚCI.

JAKOŚć

Z P&T budują Państwo zawsze z najwyższą jakością. 
Zawsze stawiamy na bezpośredni kontakt z Klientem - 
Państwa doświadczenia i sugestie są dla nas szczególnie 
wartościowe i mają wpływ na rozwój naszych produktów. 
Służy to m.in. lepszej przydatności materiałów 
i  podwyższaniu poziomu jakości, ponad standardowe 
normy. Certyfikacja zgodna z DIN ISO 9000 jest dla P&T 
kwestią oczywistą.

TRWAłOŚć

Bazą naszych produktów są przeważnie surowce 
naturalne. To jeszcze jeden powód, dlaczego jesteśmy tak 
oddani sprawie ochrony środowiska i zasobów naturalnych. 
Chemię stosujemy w P&T bardzo ostrożnie i tylko wtedy, 
kiedy wymagają tego warunki budowy. Unikamy 
stosowania rozpuszczalników i substancji szkodliwych (nie 

licząc żywic syntetycznych), a nawet rezygnujemy z nich 
całkowicie. Za oczywiste uważamy ciągłe kontrolowanie 
naszej produkcji, z uwzględnieniem możliwości poprawy 
w  zakresie redukcji zużycia energii i  emisji szkodliwych 
substancji. Ponieważ troszczymy się o środowisko 
i następne pokolenia, kładziemy duży nacisk na recykling 
naszych opakowań. 

NORMY

Dla zapewnienia neutralnej dokumentacji badań 
wstępnych, jakościowych i okresowych oraz nadzoru 
zewnętrznego P&T współpracuje z renomowanymi 
instytutami badawczymi.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1 
03-302 Warszawa

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1 
00-611 Warszawa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  
– Państwowy Zakład Higieny 
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

Specjalne badania żywic syntetycznych
Kiwa Polymer-lnstitut GmbH, Flörsheim-Wicker

UWAGA

Szczegółowa lista poszczególnych norm i kompletna lista
referencyjna instytutów jest dostępna dla Państwa w P&T.
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• środki do pielęgnacji betonu
• środki hydrofobizujące
• powłoki ochronne
• betony natryskowe - torkrety
• zaprawy pcc
• zaprawy szpachlowe
• farby do betonu

kompleksowa ochrona  
i renowacja  

konstrukcji betonowych  
z materiałami P&T Zaprawy Techniczne



System hydrofobizacji betonu
(penetracja w głąb betonu 3-6 mm,

stężenie hydrogobizatora 98%)

Ubytek wypełniony
środkiem
eurocret® unispachtel

Powierzchnia 
zabezpieczona środkiem
eurocret® color flex

Ubytek wypełniony środkiem
eurocret® 20

Powierzchnia  
zabezpieczona 
środkiem  
eurocret® elastocryl

Powierzchnia zabezpieczona  
środkiem eurocret® color flex 

lub eurocret® color super flex

Naprawa elementu konstrukcji
betonowej, np. gzymsu mostu
(rozwartość rysy do 0,30 mm):

Naprawa konstrukcji betonowej
(rozwartość rysy do 0,15 mm):

HUFGARD POLSKA Sp. z o.o., 42-209 Częstochowa, ul. Rząsawska 40
tel. +48 34 360 46 94, fax +48 34 360 46 98, biuro@hufgard.pl, www.hufgard.pl

kompleksowa renowacja konstrukcji betonowych
za pomocą produktów z serii eurocret® firmy p&t zaprawy techniczne

Środek hydrofobizujący  
eurocret® hmX



Nie zapadamy w zimowy seN…

Asfalt na zimno, do uzupełniania 
niewielkich ubytków w nawierzchni 
asfaltowej, wypełniania ubytków  
w obrębie studzienek  kanalizacyjnych 
i ściekowych.
Gotowy do użycia natychmiast 
po otwarciu. Możliwość aplikacji 
podczas niskich temperatur i dużej 
wilgotności. W czasie obróbki 
niewymagany jest czynnik termiczny.
Możliwość natychmiastowego 
użytkowania powierzchni.

Zaprawy służące pewnemu 
i szybkiemu osadzeniu elementów 
poddawanych dużym obciążeniom. 
Charakteryzują się krótkim czasem 
obróbki (Topolit Fix – 8 minut; Topolit 
Super  - 9  minut; Topolit Fix Turbo – 
3 minuty).
Mogą być obrabiane w temperaturze 
od +1 0C.

Do szybkich napraw elementów 
narażonych na wysokie obciążenia 
mechaniczne. Szczególnie przydatna 
w przypadku prac wykonywanych pod 
presją czasu zarówno wewnątrz jak 
i na zewnątrz. Możliwość stosowania 
przy niskich temperaturach, 
do -10 0C, szybkotwardniejąca.

Płynny dodatek przeciwmrozowy 
do betonu i zapraw. Umożliwia 
wykonywanie prac w warunkach 
obniżonych temperatur. Przyspiesza 
proces wiązania cementu powodując 
zwiększenie wytrzymałości wczesnej.
Zastosowanie i właściwości:
• do betonowania w warunkach 

obniżonych temperatur
• przyspiesza proces wiązania 

cementu umożliwiając szybsze 
rozszalowanie elementu

• umożliwia betonowanie przy niskich 
temperaturach otoczenia

• obniża temperaturę zamarzania 
wody zarobowej

• uplastycznia i poprawia urabialność

Bitumenfix

Fix, Fix Turbo, Fix Super

AC Kombi

Dodatek PM 61



odwiedź naszą  
stronę skanując  
kod QR swoim 
telefonem




