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SYSTEMY OCIEPLEŃ
Rekomendujemy zestaw kompletnych rozwiazań, które mogą być
wykorzystane do nowo budowanych obiektów, jak również do
termomodernizacji isniejących budynków.
Nasze systemy THERMA+, THERMA+W, THERMA+DUO, THERMA+G to kompleksowe rozwiązania z zakresu systemu dociepleń. Wszystkie komponenty składowe systemów produkujemy
samodzielnie i stale kontrolujemy, co daje gwarancję optymalnych parametrów jakościowych.
Niezależnie od tego, czy decydują się Państwo na tradycyjny system, czy montaż na już istniejącym systemie – rozwiązania THERMA+ to każdorazowo doskonały wybór.
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SYSTEMY OCIEPLEŃ

SYSTEM THERMA+ (STYROPIAN)
THERMA+ : System bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków
System THERMA+ to zaawansowany, kompleksowy system bezspoinowego ocieplania ścian
zewnętrznych budynków stosowany jako zewnętrzna warstwa elewacji.
Kompletny system THERMA+ budowany jest z wykorzystaniem kilku specjalistycznych produktów, które tworzą pełne
ocieplenie - warstwa po warstwie. Każdy z produktów go tworzących cechuje się wyjątkowymi właściwościami, co od
wielu lat potwierdzają wykonawcy i inwestorzy. System THERMA+ zapewnia najlepszą możliwą jakość przy rozsądnej
cenie i ekonomice użycia.
Niewątpliwej korzyści ekonomicznej, wynikającej z wykonanego docieplenia, towarzyszy jakość i estetyka elewacji,
gdyż wierzchnia warstwa w postaci tynku akrylowego THERMATynk-A lub THERMATynk-SN może być wykonana
w bardzo bogatej palecie kolorów. Dostępnych jest aż 365 barw oraz dwie struktury: „baranek’ i „kornik”
o zróżnicowanej granulacji ziaren. Wszystkie produkty tworzące System THERMA+ są poddawane stałej kontroli
jakości, co zapewnia bezproblemowe prowadzenie prac i długotrwałe użytkowanie wykonanych elewacji.

Korzyści z wykonania ocieplenia w systemie THERMA+ to:
zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzania budynku
polepszona izolacja dźwięków
przedłużenie żywotności elewacji
ochrona instalacji wodnej (i innych instalacji)
biegnących wewnątrz ścian
akumulacja ciepła i wykluczenie mostków cieplnych
daleko idąca redukcja wahań temperatury
w wewnętrznych elementach budowli
efektowna estetyka elewacji

Kompletny system ociepleń THERMA+ oparty na styropianie
składa się z następujących elementów:
mur / ściana
zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych
STYRAMIK THS-04 / THS-04G (do styropianu grafitowego)
materiał izolacyjny — styropian THERMO Fasada / Fasada Extra
łączniki mechaniczne z plastikowym lub stalowym trzpieniem
zaprawa klejowa do zatapiania siatki zbrojącej
THERMA+ TH-03
siatka zbrojąca z włókna szklanego odporna na alkalia
gruntujący podkład tynkarski: THERMAGrunt-AM, THERMAGrunt-SN,
THERMAGrunt-ST, THERMAGrunt-SI
tynk strukturalny: THERMATynk-A, THERMATynk-SN, THERMATynk-ST,
THERMATynk-SI, THERMATynk TM-010, THERMATynk TM-011
oraz powłoki dekoracyjne (farby): JOKERFarb-AZ, JOKERFarb-SNZ,
JOKERFarb-STZ
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SYSTEMY OCIEPLEŃ

SYSTEM THERMA+W (WEŁNA MINERALNA)
THERMA+W : System bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków

THERMA+W to zaawansowany, kompleksowy system bezspoinowego ocieplania ścian
zewnętrznych budynków stosowany jako zewnętrzna warstwa elewacji.
To kompleksowe rozwiązanie izolacyjne, w pełni zabezpieczające termicznie budynek. Ten typ izolacji jest wymagany
dla budynków o wysokości powyżej 25 m. System THERMA+W jest ognioodporny - izolacja wykonywana z niepalnej
wełny mineralnej (MW) o grubości od 50 do 300 mm. System THERMA+W budowany jest z wykorzystaniem kilku
specjalistycznych produktów, które tworzą pełne ocieplenie - warstwa po warstwie. Każdy z produktów go tworzących
cechuje się wyjątkowymi właściwościami, co od wielu lat potwierdzają wykonawcy i inwestorzy. System THERMA+W
gwarantuje najlepszą możliwą jakość przy rozsądnej cenie i ekonomice użycia. Wszystkie produkty tworzące System
THERMA+W są poddawane stałej kontroli jakości, co zapewnia bezproblemowe prowadzenie prac i długotrwałe
użytkowanie wykonanych elewacji.

!

Na nowe
i stare ściany

Korzyści z wykonania ocieplenia w systemie THERMA+W to:
zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzania budynku

System może być stosowany na ścia-

polepszona izolacja dźwięków

nach pionowych – zarówno nowych,

przedłużenie żywotności elewacji

jak i przy renowacji już istniejących.

ochrona instalacji wodnej (i innych instalacji)
biegnących wewnątrz ścian

Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub

akumulacja ciepła i wykluczenie mostków cieplnych

nachylonych, które nie są wystawione

daleko idąca redukcja wahań temperatury
w wewnętrznych elementach budowli

na działanie opadów atmosferycznych.

efektowna estetyka elewacji

Kompletny system ociepleń THERMA+W oparty na wełnie
mineralnej składa się z następujących elementów:
mur / ściana
zaprawa klejowa do wełny mineralnej
LANAMIK LW
materiał izolacyjny - wełna mineralna
łączniki mechaniczne ze stalowym trzpieniem
zaprawa klejowa do zatapiania siatki zbrojącej
THERMA+ TW
siatka zbrojąca z włókna szklanego odporna na alkalia
gruntujący podkład tynkarski: THERMAGrunt-SN /
THERMAGrunt-ST l / THERMAGrunt-SI
tynk strukturalny: THERMATynk-SN / THERMATynk-nanoSN /
THERMATynk-ST / THERMATynk-SI / Arte-Tynk STONE /
THERMATynk TM-010 / THERMATynk TM-011
oraz powłoki dekoracyjne (farby): JOKERFarb-SNZ /
JOKERFarb-STZ / JOKERFarb-SIZ
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SYSTEMY OCIEPLEŃ

SYSTEM THERMA+DUO
THERMA+DUO : System bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków
z istniejącym już systemem ociepleń

THERMA+DUO to rozwinięcie systemu THERMA+, czyli zaawansowany, kompleksowy system
bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków, stosowany jako zewnętrzna
warstwa elewacji montowana na istniejącym już systemie ociepleń.
System THERMA+DUO budowany jest z wykorzystaniem specjalistycznych produktów, które tworzą pełne ocieplenie warstwa po warstwie.
Jego podstawową funkcją jest zwiększenie izolacyjności termicznej ścian – bez konieczności usuwania istniejącego już systemu ociepleń.
Kompletnie wykonany system zawdzięcza swoje ponadprzeciętne parametry techniczne komponentom najwyższej jakości.
Płyty termoizolacyjne mocowane są do starej warstwy za pomocą specjalistycznych klejów, jak również przy pomocy łączników
mechanicznych (kołków). Łączniki mechaniczne dopuszczone do zastosowania muszą posiadać metalowy trzpień i należy umieścić w ten
sposób, aby przeszły przez wszystkie warstwy starego i nowego ocieplenia tak, by zatwierdziły się w pierwotnej warstwie ściany. Dzięki
temu zyskujemy pewność, że dwa systemy są dobrze zespolone.
W systemie THERMA+DUO możliwości kolorystyczne wykończenia elewacji są równie szerokie jak w przypadku systemu THERMA+
i THERMA+W. Wybierając jako wierzchnią warstwę tynk akrylowy THERMATynk-A lub silikonowy THERMATynk-SN zyskujemy możliwość
wykonania aplikacji w 365 atrakcyjnych barwach. Do wyboru są także dwie struktury tynków: baranek i kornik, które występują w różnej
granulacji ziaren. Wszystkie produkty tworzące system THERMA+DUO są poddawane stałej kontroli jakości. Dzięki temu są proste
w użyciu, skuteczne i zapewniają długą żywotność wykonanych elewacji. Rozwiązanie THERMA+DUO posiada komplet wymaganej
dokumentacji, dopuszczającej produkt do sprzedaży.
Dlaczego warto stosować system THERMA+DUO?

Zastosowanie systemu THERMA+DUO podyktowane jest stosownymi

niższy koszt wykonania w stosunku do demontażu istniejącego
ocieplenia i realizacji kompletnego ocieplenia od początku

wnioskami, wyciągniętymi z diagnostyki konstrukcji istniejącego

zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzania budynku

 ocena wizualna (mikroskopowa i makroskopowa), sprawdzenie

polepszona izolacja dźwięków
przedłużenie żywotności elewacji

systemu ociepleń, która obejmuje następujące aspekty:
geometrii ścian, diagnostyka stanu płyt, klawiszowanie płyt,
przemieszczanie się płyt, regularne spękania warstwy ociepleń,
 ocena przyczepności międzywarstwowych istniejącej elewacji,

akumulacja ciepła i wykluczenie mostków cieplnych

 ocena przyczepności kleju do istniejącej warstwy elewacji,

daleko idąca redukcja wahań temperatury
w wewnętrznych elementach budowli

 ocena techniczna wykonanych odkrywek,
 ocena podłoża pod istniejącym ociepleniem

efektowna estetyka elewacji
System THERMA+DUO to zestaw składający się z dopasowanych
do siebie produktów:
mur / ściana
pierwotny system ociepleń
zaprawa klejowa do płyt styropianowych
STYRAMIK THS-04 / THS-04G - do styropianu grafitowego
materiał izolacyjny - styropian THERMO Fasada / Fasada Extra
łączniki mechaniczne ze stalowym trzpieniem
zaprawa klejowa do zatapiania siatki zbrojącej
THERMA+ TH-03 / Therma+Ultra-Gel White
siatka zbrojąca z włókna szklanego odporna na alkalia
gruntujący podkład tynkarski: THERMAGrunt-AM /
THERMAGrunt-SN / THERMAGrunt-nanoSN / THERMAGrunt-SI
tynk strukturalny: THERMATynk-A / THERMATynk M /
THERMATynk STONE/ Arte-Tynk STONE / THERMATynk
nanoSN / THERMATynk-SN / THERMATynk-SI / THERMATynk
TM-010 / Arte-Tynk TM oraz powłoki dekoracyjne: JOKERFarb
nanoSN / Arte-WooDer / Arte-Fix M / JOKERFarb-AZ /
JOKERFarb-SNZ / JOKERFarb-SIZ
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SYSTEMY OCIEPLEŃ

SYSTEM THERMA+G
THERMA+G : System ocieplania stropów pomieszczeń nieogrzewanych.
THERMA+G, w odmianach I (gruntowanej) i II (niegruntowanej), służy do wykonywania ociepleń stropów
od strony suﬁtów, w otwartych lub zamkniętych pomieszczeniach nieogrzewanych (np. garaże, parkingi
podziemne i nadziemne, piwnice).
Wykonanie ocieplenia systemem THERMA+G polega na umocowaniu do istniejących ścian, od zewnątrz, płyt z lamelowej wełny
mineralnej, zagruntowaniu ich powierzchni środkiem gruntującym (w przypadku odmiany II) oraz wykonaniu wyprawy tynkarskiej.
Płyty lamelowe z wełny mineralnej mogą być mocowane do podłoża za pomocą zaprawy klejącej lub zaprawy klejącej oraz łączników
mechanicznych. Przy klejowym mocowaniu płyt lamelowych, cała powierzchnia płyty powinna być pokryta zaprawą klejącą.
Producent zapewnia dostarczanie odbiorcom skompletowanych zestawów wyrobów, wchodzących w skład systemowego układu
ociepleniowego THERMA+G, według specyfikacji wyrobów zawartych w projektach technicznych ociepleń.
Ocieplenia systemem THERMA+G powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, z uwzględnieniem wytycznych zawartych
w Aprobacie Technicznej. Temperatura otoczenia w czasie nakładania i wiązania zapraw oraz mas wchodzących w skład zestawu
THERMA+G powinna wynosić od + 5°C do + 30°C oraz wilgotności względnej do 65%.
System THERMA+G to zestaw składający się z dopasowanych

System THERMA+G to zestaw składający się z dopasowanych

do siebie produktów:

do siebie produktów:

Szybkie w realizacji ocieplenie stropów

strop

pomieszczeń nieogrzewanych
Zwiększa bezpieczeństwo pożarowe budynku
Posiada najwyższą klasę reakcji na ogień A1
(niepalący i niekapiący) oraz NRO
Podnosi trwałość konstrukcji, poprawia akustykę
oraz komfort użytkowania
W systemie stosowana jest lamelowa wełna mineralna gruntowana
i niegruntowana o wymiarze 40-240 mm oraz 95 kg/m3
System posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-9794/2016
MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-TR80-WS-WL(P)-MU1
(stosowane w odmianie II)
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1
(stosowane w odmianie I)
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zaprawa klejowa do wełny mineralnej
LANAMIK LW
lamelowa wełna mineralna:
odmiana I - gruntowana / odmiana II - niegruntowana
gruntujący podkład tynkarski:
THERMAGrunt-ST
tynk strukturalny: THERMATynk TM-010 / THERMATynk TM-011
struktura baranek: 1,0 / 1,5 / 2,0

WYBRANE OBIEKTY REFERENCYJNE DOCIEPLONE W SYSTEMIE THERMA+
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TYNKI STRUKTURALNE
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z szeroką ofertą tynków
strukturalnych serii THERMATynk oraz Arte-Tynk.
Dostępnych jest wiele typów tych produktów, co daje możliwość uzyskania atrakcyjnych struktur, kolorów i efektów, dlatego jesteśmy pewni, że znajdą Państwo odpowiedni dla siebie
produkt. Oprócz tradycyjnych tynków strukturalnych, w ofercie mamy również tynki nanosilikonowe, dekoracyjne oraz mineralne.
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TYNKI STRUKTURALNE

THERMATYNK-A
Strukturalny tynk akrylowy
punkty w programie Team Arsanit: 17 pkt / wiadro 25 kg
THERMATynk-A to akrylowy cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny,
przeznaczony do ręcznego wykonywania tynków na wszelkich równych
podłożach mineralnych, takich jak: gips, płyty gipsowo-kartonowe lub beton.
• Wydajny i gotowy do użycia
• Polecany do wykonania systemów ociepleń THERMA+
• Zawiera środki grzybo- i algobójcze
• Długotrwała czystość i skuteczna ochrona
• Barwiony z palety 365 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Wysoka elastyczność i wytrzymałość mechaniczna
• Odporny na warunki atmosferyczne
• Wysoka trwałość koloru
• Polecamy produkt Sprinter-FT jako środek przyśpieszający wiązanie
i wysychanie (sprawdź na str. 41)

OPAKOWANIE:
Wiadro 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 24 szt. = 600 kg

DOSTĘPNE STRUKTURY I UZIARNIENIE:
Baranek 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm

Kornik 1,5 / 2,0 / 2,5 mm

ZUŻYCIE:
struktura baranek
1,0 mm - 2,0 kg/m2
1,5 mm - 2,5 kg/m2
2,0 mm - 3,0 kg/m2
2,5 mm - 3,5 kg/m2

struktura kornik
1,0 mm – niedostępny
1,5 mm - 2,5 kg/m2
2,0 mm - 3,0 kg/m2
2,5 mm - 3,5 kg/m2

Nowa paleta 20 kolorów
BLACK & WHITE

Czas całkowitego wyschnięcia: od 12 do 48 godzin
Czas wstępnego przesychania: około 15 minut
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Sposób nakładania: ręczne
Okres przydatności: 12 miesięcy

THERMATYNK-SN
Strukturalny tynk silikonowy
punkty w programie Team Arsanit: 24 pkt / wiadro 25 kg
THERMATynk-SN to silikonowy cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do ręcznego wykonywania tynków na wszystkich równych
podłożach mineralnych, takich jak: gips, płyty gipsowo-kartonowe lub beton.
• Wydajny i gotowy do użycia
• Biały lub w kolorach na indywidualne zamówienie
• Polecany do wykonania systemów ociepleń THERMA+
• Zawiera środki grzybo- i algobójcze
• Długotrwała czystość i skuteczna ochrona
• Barwiony z palety 365 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Posiada właściwości samoczyszczące
• Elastyczny i wodoszczelny
• Wysoka trwałość koloru
• Polecamy produkt Sprinter-FT jako środek przyśpieszający wiązanie
i wysychanie (sprawdź na str. 41)
OPAKOWANIE:
Wiadro 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 24 szt. = 600 kg

Nowa paleta 20 kolorów
BLACK & WHITE
Czas całkowitego wyschnięcia: od 12 do 48 godzin
Czas wstępnego przesychania: około 15 minut

DOSTĘPNE STRUKTURY I UZIARNIENIE:
Baranek 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm

Kornik 1,5 / 2,0 / 2,5 mm

ZUŻYCIE:
struktura baranek
1,0 mm - 2,0 kg/m2
1,5 mm - 2,5 kg/m2
2,0 mm - 3,0 kg/m2
2,5 mm - 3,5 kg/m2

struktura kornik
1,0 mm – niedostępny
1,5 mm - 2,5 kg/m2
2,0 mm - 3,0 kg/m2
2,5 mm - 3,5 kg/m2

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Sposób nakładania: ręczne
Okres przydatności: 12 miesięcy
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TYNKI STRUKTURALNE

THERMATYNK nanoSN
Strukturalny tynk
nanosilikonowy
punkty w programie Team Arsanit: 30 pkt / wiadro 25 kg
THERMATynk nanoSN to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny,
przeznaczony do ręcznego wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Produkt jest integralnym składnikiem zestawu wyrobów w systemach
ociepleń oraz ocieplenia na ocieplenie THERMA+DUO. Tynk nanosilikonowy
tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową, zabezpieczoną przed rozwojem grzybów i glonów – dzięki innowacyjnej technologii
substancji aktywnej zamkniętych w kapsułkach. Przed nałożeniem tynku,
niezależnie od rodzaju podłoża, należy wykonać warstwę kontaktową z masy
podkładowej THERMAGrunt-nanoSN, celem uzyskania odpowiedniej
warstwy przyczepnej.
• Barwiony z palety 365 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Duża odporność na uszkodzenia i warunki atmosferyczne
• Posiada właściwości samoczyszczące – odporny na zabrudzenia!
• Hydrofobowy i odporny na promieniowanie UVA
• Zaimplementowana powłoka BIO-Ochrona
• Wysoka trwałość kolorów – nawet tych intensywnych
OPAKOWANIE:
Wiadro 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 24 szt. = 600 kg

DOSTĘPNE STRUKTURY I UZIARNIENIE:
Baranek 1,5 / 2,0 / 2,5 mm

Nowa paleta 20 kolorów
BLACK & WHITE

Czas całkowitego wyschnięcia: od 12 do 48 godzin
Czas wstępnego przesychania: około 15 minut
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz

ZUŻYCIE:
struktura baranek
1,5 mm - 2,2-2,5 kg/m2
2,0 mm - 2,9-3,1 kg/m2
2,5 mm - 3,2-3,4 kg/m2

Sposób nakładania: ręczne
Okres przydatności: 12 miesięcy

ARTE-TYNK nanoSN
Modelowany tynk
nanosilikonowy
ARTE-TYNK nanoSN to modelowany tynk nanosilikonowy, przeznaczony do
kreatywnego kształtowania efektownych struktur (tj. beton, deska, trawertyn,
cegiełka). Produkt jest integralnym składnikiem zestawu wyrobów w systemach
ociepleń oraz ocieplenia na ocieplenie THERMA+DUO. Tynk nanosilikonowy
tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej, hydrofobową, zabezpieczoną
przed rozwojem grzybów i glonów – dzięki innowacyjnej technologii substancji
aktywnej zamkniętych w kapsułkach. Przed nałożeniem tynku, niezależnie od
rodzaju podłoża, należy wykonać warstwę kontaktową z masy podkładowej
THERMAGrunt-nanoSN, celem uzyskania odpowiedniej warstwy przyczepnej.
• Barwiony z palety 365 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Duża odporność na uszkodzenia i warunki atmosferyczne
• Posiada właściwości samoczyszczące – odporny na zabrudzenia !
• Hydrofobowy i odporny na promieniowanie UVA
• Zaimplementowana powłoka BIO-Ochrona
• Wysoka trwałość kolorów – nawet tych intensywnych
• Możliwe do wykonania struktury: deska, trawertyn, cegiełka, beton, gładka

OPAKOWANIE:
Wiadro 25 kg
DOSTĘPNE STRUKTURY I UZIARNIENIE:
Modelowana: 0,5 / 1,0 mm
ZUŻYCIE:
struktura modelowana
ok. 2,0 - 2,5 kg/m2

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 24 szt. = 600 kg

Czas całkowitego wyschnięcia: od 12 do 48 godzin
Czas wstępnego przesychania: około 15 minut
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Sposób nakładania: ręczne / mechaniczne
Okres przydatności: 12 miesięcy
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THERMATYNK-ST
Strukturalny tynk silikatowy
(krzemianowy)
punkty w programie Team Arsanit: 20 pkt / wiadro 25 kg
THERMATynk-ST to silikatowy cienkowarstwowy, tynk strukturalny, przeznaczony do ręcznego wykonywania dekoracyjnych tynków na wszystkich
równych i nośnych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tradycyjne tynki
cementowe i cementowo-wapienne.
 Barwiony z palety 365 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Polecany zwłaszcza w przypadku wykończenia ścian stanowiących
przegrodę o wysokiej paroprzepuszczalności,
np. murów z betonu komórkowego
• Po wyschnięciu stanowi trwałą, hydrofobową wyprawę tynkarską
• Wysoka paroprzepuszczalność wyprawy, zapewniająca swobodny
transport pary wodnej
• Odporny na mycie, czynniki atmosferyczne oraz agresywne składniki
w podłożu w środowisku naturalnym
• Tynk zawiera środki ograniczające rozwój grzybów
i pleśni na powierzchni położonego tynku
OPAKOWANIE:
Wiadro 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 24 szt. = 600 kg

DOSTĘPNE STRUKTURY I UZIARNIENIE:
Baranek 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm

Kornik 1,5 / 2,0 / 2,5 mm

ZUŻYCIE:
struktura baranek
1,0 mm - 2,0 kg/m2
1,5 mm - 2,5 kg/m2
2,0 mm - 3,0 kg/m2
2,5 mm - 3,5 kg/m2

struktura kornik
1,0 mm – niedostępny
1,5 mm - 2,5 kg/m2
2,0 mm - 3,0 kg/m2
2,5 mm - 3,5 kg/m2

Nowa paleta 20 kolorów
BLACK & WHITE

Czas całkowitego wyschnięcia:
do 72 godzin (wilgotność < 75 %)
Czas wstępnego przesychania: około 15 minut
Temperatura stosowania: od +8oC do +25oC
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Sposób nakładania: ręczne
Okres przydatności: 12 miesięcy

THERMATYNK-SI
Strukturalny tynk
silikatowo-silikonowy
punkty w programie Team Arsanit: 22 pkt / wiadro 25 kg
THERMATynk-SI to silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy, tynk strukturalny, przeznaczony do ręcznego wykonywania dekoracyjnych tynków na
wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych, takich jak: beton,
tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne.
 Barwiony z palety 365 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Łączy w sobie zalety tynku silikatowego i silikonowego
• Zalecany zwłaszcza w przypadku wykończenia ścian
stanowiących przegrodę o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności,
np. murów z betonu komórkowego
• Po wyschnięciu stanowi trwałą, hydrofobową wyprawę
• Wysoka paroprzepuszczalność wyprawy, zapewniająca swobodny
transport pary wodnej
• Odporny na mycie, czynniki atmosferyczne oraz agresywne składniki
w podłożu i w środowisku naturalnym
• Polecamy produkt Sprinter-FT jako środek przyśpieszający wiązanie
i wysychanie (sprawdź na str. 41)
OPAKOWANIE:
Wiadro 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 24 szt. = 600 kg

Nowa paleta 20 kolorów
BLACK & WHITE
Czas całkowitego wyschnięcia: od 12 do 48 godzin
Czas wstępnego przesychania: około 15 minut

DOSTĘPNE STRUKTURY I UZIARNIENIE:
Baranek 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm

Kornik 1,5 / 2,0 / 2,5 mm

ZUŻYCIE:
struktura baranek
1,0 mm - 2,0 kg/m2
1,5 mm - 2,5 kg/m2
2,0 mm - 3,0 kg/m2
2,5 mm - 3,5 kg/m2

struktura kornik
1,0 mm – niedostępny
1,5 mm - 2,5 kg/m2
2,0 mm - 3,0 kg/m2
2,5 mm - 3,5 kg/m2

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Sposób nakładania: ręczne
Okres przydatności: 12 miesięcy
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THERMATYNK-M
Dekoracyjny tynk mozaikowy
punkty w programie Team Arsanit: 27 pkt / wiadro 25 kg
THERMATynk-M przeznaczony jest do ręcznego wykonywania powierzchni
dekoracyjnych - polecany w szczególności na cokoły, podmurówki, ściany
balkonowe, korytarze, sale szkolne, sale sportowe i inne.
Można go stosować na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich
jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-papierowe
lub drewnopochodne.
• Wysoka trwałość
• Odporny na szorowanie i zmywanie
• Odporny na czynniki atmosferyczne
• Szeroka kolorystyka pozwala na dużą swobodę przy projektowaniu
i wykonaniu powierzchni
• Hydrofobowy
• Dostępny w palecie 124 melanży
OPAKOWANIE:
Wiadro 15 kg
Wiadro 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
15 kg x 44 szt. = 660 kg
25 kg x 24 szt. = 600 kg

Uzyskaj dodatkowe efekty
dzięki ARTE-BROKAT FX
szczegóły na str. 25

Sprawdź produkt do
renowacji mozaik ARTE-FIX M
szczegóły na str. 24

Czas schnięcia: wstępne twardnienie po 24 godz
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

DOSTĘPNE UZIARNIENIE:
1,0 mm / 1,5 mm

Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Sposób nakładania: ręczne

ZUŻYCIE:
1,0 mm - 3,0 kg/m2
1,5 mm - 4,0 kg/m2

Okres przydatności: 12 miesięcy

ARTE-TYNK STONE
Szlachetny tynk dekoracyjny
z efektem kamienia naturalnego
punkty w programie Team Arsanit: 41 pkt / wiadro 20 kg
Tynk z różnobarwnych, naturalnych kamieni kwarcowych, z dodatkiem
płatków miki (w zależności od kompozycji), zapewniający wysokie walory
dekoracyjne i estetyczne. Różnorodność kruszywa kwarcowego i nieregularne kształty płatków miki nadają efektu kamienia naturalnego. Tynk charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością, nie jest wrażliwy na zmiany temperatury i nadaje się również do aplikacji natryskowej a ponadto skutecznie
zespala rysy skurczowe.
• Wysoka odporność na zanieczyszczenia, mikroorganizmy i promieniowanie UV
• Bardzo wysoka odporność na obciążenia mechaniczne, a także wysoka
elastyczność gwarantują doskonały końcowy efekt architektoniczny.
• Po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni, tynk nadaje się do stosowania
na podłożach mineralnych, betonowych, gipsowych, gipsowo-kartonowych
oraz na płytach wiórowych.
• Arte-Tynk STONE doskonale sprawdza się do pokrywania fragmentów
obciążonych użytkowo np.: cokoły systemu ETICS, korytarze, klatki schodowe
• Tynk wyjątkowo efektownie prezentuje się w przypadku zdobienia ścian
owale, bonie, łuki, filary, gzymsy itp.
• Dostępny w palecie 18 wzorów z możliwością samodzielnego tworzenia
innych kompozycji
OPAKOWANIE:
Wiadro 20 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
20 kg x 24 szt. = 480 kg

ZUŻYCIE:
2,0 - 4,0 kg/m2 (uzależnione jest od rodzaju podłoża i sposobu nanoszenia)
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Uzyskaj dodatkowe efekty dzięki ARTE-MIKA FX
szczegóły na str. 25
Czas schnięcia: do 24 h
(przy temperaturze 20oC i wilgotności względnej 55%)
Temperatura podłoża i otoczenia w czasie aplikacji
i przez następne 24 h: od +10oC do +25oC
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Sposób nakładania: ręczne / mechaniczne
Okres przydatności: 12 miesięcy

ARTE-TYNK
STONE
TWOJA ELEWACJA
TAKA BŁYSKOTLIWA

TYNKI STRUKTURALNE

THERMATYNK
TM-010
Minerał biały
punkty w programie Team Arsanit: 6 pkt / worek 25 kg
Tynk mineralny THERMATynk TM-010 biały to cienkowarstwowy, szlachetny tynk
strukturalny, przeznaczony do ręcznego lub mechanicznego wykonywania tynków
wewnętrznych i zewnętrznych. Mechaniczne wykonanie elewacji zewnętrznej
zalecane dla autoryzowanych wykonawców, w szczególności przy wykonywaniu
ociepleń w systemie THERMA+G. Może być stosowany na wszelkich równych
i nośnych podłożach mineralnych, tj.: tynki cementowe, cementowo-wapienne,
beton itp. - po 28 dniach od ich wykonania oraz jako wyprawa tynkarska na
warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń THERMA+.
Produkt jest integralnym składnikiem zestawu wyrobów w systemach ociepleń
THERMA+, THERMA+DUO i THERMA+W. W systemach ociepleń stropów garaży
i piwnic THERMA+G stosowany jako warstwa wykończeniowa nakładana metodą
natrysku mechanicznego.

• Wysoki stopień bieli
• Doskonała paroprzepuszczalność
• Idealna struktura
• Stosowany w systemach ocieplania budynków metodą „lekką-mokrą” (ETICS)
OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Czas schnięcia: od 12 do 48 godz.

DOSTĘPNE STRUKTURY I UZIARNIENIE:
Baranek 1,5 / 2,0 mm

Kornik 1,5 / 2,0 mm

Proporcje mieszanki: ok. 4,5 l – 5,0 l wody na 25 kg zaprawy

ZUŻYCIE:
struktura baranek
1,5 mm - 2,1-2,4 kg/m2
2,0 mm - 2,8-3,2 kg/m2

struktura kornik
1,5 mm - 2,0-2,3 kg/m2
2,0 mm - 2,6-3,0 kg/m2

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Sposób nakładania: ręczne / mechaniczne
Okres przydatności: 9 miesięcy

THERMATYNK
TM-011
Minerał szary
punkty w programie Team Arsanit: 6 pkt / worek 25 kg
Tynk mineralny THERMATynk TM-011 szary to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do ręcznego wykonywania tynków
wewnętrznych i zewnętrznych oraz w systemach ocieplania budynków
metodą „lekką-mokrą”. Stosowany jest na wszelkich podłożach mineralnych,
tj.: cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe lub
beton. Polecany do wykonywania systemów ociepleń THERMA+.
• Doskonała paroprzepuszczalność
• Idealna struktura
• Stosowany w systemach ocieplania budynków metodą „lekką-mokrą” (ETICS)
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OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Czas schnięcia: od 12 do 48 godz.

DOSTĘPNE STRUKTURY I UZIARNIENIE:
Baranek 1,5 / 2,0 mm

Kornik 1,5 / 2,0 mm

Proporcje mieszanki: ok. 4,5 l – 5,0 l wody na 25 kg zaprawy

ZUŻYCIE:
struktura baranek
1,5 mm - 2,1-2,4 kg/m2
2,0 mm - 2,8-3,2 kg/m2

struktura kornik
1,5 mm - 2,0-2,3 kg/m2
2,0 mm - 2,6-3,0 kg/m2

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Sposób nakładania: ręczne / mechaniczne
Okres przydatności: 9 miesięcy

TYNKI STRUKTURALNE

ARTE-TYNK TM
Modelowany tynk mineralny
punkty w programie Team Arsanit: 13 pkt / worek 25 kg
Tynk mineralny Arte-Tynk TM służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach
gipsowych oraz na płytach gipsowo kartonowych, gipsowo-włóknowych itp. Przy
jego pomocy można również wykonywać strukturę deski elewacyjnej oraz inne
efekty ozdobne. Poprzez dodatek odpowiednich środków hydrofobowych
Arte-Tynk TM jest odporny na zmywanie i działanie wody. Wcześniejsze zastosowanie gruntu Arte-Grunt powoduje znaczne wzmocnienie podłoża, zmniejsza jego
chłonność oraz ułatwia aplikację tynku. Tynk produkowany jest w wersji białej,
przeznaczonej do malowania impregnatem koloryzującym Arte-WooDer dostępnym w 8 kolorach.
WYKONANIE:
Po uprzednim zagruntowaniu powierzchni gruntem Arte-Grunt, nanosić
równomiernie tynk na podłoże, na grubość około 4 mm, za pomocą trzymanej pod
kątem stalowej pacy. Następnie należy wykonać strukturę przez odciśnięcie
silikonowych matryc z wzorem drewna lub z innym. Po 3 dniach od nałożenia, tynk
należy zabejcować impregnatem koloryzującym Arte-WooDer.

 Idealny do tworzenia stylizowanej struktura naturalnego drewna
(przy użyciu matrycy)
• Kolor biały, przeznaczony do malowania impregnatem dostępnym
w 8 kolorach
• Zapewnia doskonałą paroprzepuszczalność
OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Sprawdź impregnat koloryzujący ARTE-WOODER
szczegóły na str. 23

Czas otwarty pracy: ok. 20 min.
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Proporcje mieszanki: ok. 5,25 l wody na 25 kg zaprawy
Trwałość: mrozoodporny
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Sposób nakładania: ręczne

ZUŻYCIE:
ok. 1,5 kg/m2 przy 1 mm grubości warstwy

Okres przydatności: 9 miesięcy

Technologia Elewacyjna

ARTE-WOOD
Struktura Deski Elewacyjnej
Poglądowa paleta barw impregnatu koloryzującego ARTE-WOODER (dwukrotne impregnowanie):

Mahoń

Orzech

Kasztan

Złoty dąb

Jabłoń miodowa

Olcha

Antracyt

*Powyższe kolory należy traktować poglądowo – właściwy kolor i wzór znajdą Państwo w dedykowanych
wzornikach i ekspozytorach w punktach sprzedaży.

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O TECHNOLOGII ELEWACYJNEJ ARTE-WOOD:

Wenge

PODKŁADY TYNKARSKIE
Podkładowe masy tynkarskie sprawdzą się zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz budynków.
Niezależnie od wybranego tynku, właściwy podkład nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatości i wyrównuje jej chłonność. Oferujemy masy tynkarskie pod każdy rodzaj tynku - w naszym
asortymencie znajdą Państwo podkłady akrylowe, silikonowe (w tym nanosilikonowe), silikatowe, silikatowo-silikonowe oraz uniwersalny grunt pod tynki modelowane.
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PODKŁADY TYNKARSKIE

THERMAGRUNT-AM
Podkładowa masa
tynkarska akrylowa
punkty w programie Team Arsanit: 10 pkt / wiadro 10 l
THERMAGrunt-AM służy do gruntowania podłoży w celu utworzenia warstwy
przyczepnej przed nałożeniem tynków szlachetnych. Jest uniwersalnym
środkiem podkładowym na wszystkie rodzaje podłoży mineralnych. Polecana
przed nakładaniem tynku akrylowego THERMATynk-A oraz tynku mozaikowego
THERMATynk-M.
• Barwiona z palety 365 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku,
powstających na skutek niewłaściwego przygotowania podłoża
• Polecamy produkt Sprinter-FT jako środek przyśpieszający wiązanie
i wysychanie (sprawdź na str. 41)
• Polecana do wykonania systemów ociepleń THERMA+
• Wydajna i gotowa do użycia
• Łatwa w zastosowaniu
• Ułatwia późniejsze nakładanie tynków
• Poprawia przyczepność tynku i podłoża
• Wyrównuje chłonność podłoża
• Nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatości
OPAKOWANIE:
Wiadro 2,5 / 5 / 10 l
ZUŻYCIE:
ok. 0,2 l na 1 m2

ILOŚĆ NA PALECIE:
2,5 l x 125 szt. = 312,5 l
5 l x 72 szt. = 360 l
10 l x 44 szt. = 440 l

Czas schnięcia: ok. 4 godziny
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Okres przydatności: 12 miesięcy

THERMAGRUNT-SN
Podkładowa masa
tynkarska silikonowa
punkty w programie Team Arsanit: 16 pkt / wiadro 10 l
THERMAGrunt-SN służy do gruntowania podłoży celem utworzenia warstwy
przyczepnej przed nałożeniem warstwy tynku silikonowego THERMATynk-SN.
Jest uniwersalnym środkiem podkładowym na wszystkie rodzaje podłoży.
• Barwiona z palety 365 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku,
powstających na skutek niewłaściwego przygotowania podłoża
• Polecamy produkt Sprinter-FT jako środek przyśpieszający wiązanie
i wysychanie (sprawdź na str. 41)
• Polecana do wykonania systemów ociepleń THERMA+
• Wydajna i gotowa do użycia
• Biała lub w kolorach na indywidualne zamówienie
• Łatwa w zastosowaniu
• Ułatwia późniejsze nakładanie tynków
• Poprawia przyczepność tynku i podłoża
• Wyrównuje chłonność podłoża
• Nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatości
OPAKOWANIE:
Wiadro 5 / 10 l

ZUŻYCIE:
ok. 0,2 l na 1 m2

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l
10 l x 44 szt. = 440 l

Czas schnięcia: ok. 4 godziny
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Okres przydatności: 12 miesięcy
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PODKŁADY TYNKARSKIE

THERMAGRUNT-nanoSN
Podkładowa masa
tynkarska nanosilikonowa
punkty w programie Team Arsanit: 17 pkt / wiadro 10 l
Masa przeznaczona do przygotowania podłoża pod cienkowarstwowe tynki
nanosilikonowe THERMATynk nanoSN. Można stosować na wszystkich
równych i nośnych podłożach mineralnych, tj.: beton, gips, tradycyjne tynki
cementowe lub cementowo-wapienne i płyty gipsowo-kartonowe.
• Produkt na bazie żywic syntetycznych i mączek kwarcowych
• Ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku
• Polecana do wykonania systemów ociepleń THERMA+
• Wydajna i gotowa do użycia
• Biała lub w kolorach na indywidualne zamówienie
• Łatwa w zastosowaniu
• Ułatwia późniejsze nakładanie tynków
• Poprawia przyczepność tynku i podłoża
• Wyrównuje chłonność podłoża
• Nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatości

OPAKOWANIE:
Wiadro 5 / 10 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l
10 l x 44 szt. = 440 l

Sprawdź nasze tynki nanosilikonowe
szczegóły na str. 12

Czas schnięcia: ok. 4 godziny
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz

ZUŻYCIE:
ok. 0,2 l na 1 m2

Okres przydatności: 12 miesięcy

ARTE-GRUNT
Podkładowa masa
tynkarska pod tynki modelowane
punkty w programie Team Arsanit: 9 pkt / wiadro 5 l
Arte-Grunt jest podkładową masą tynkarską przeznaczoną do przygotowania
podłoża pod tynki modelowane. Można ją stosować na wszystkich równych
i nośnych podłożach mineralnych, tj.: beton, gips, tradycyjne tynki cementowe
lub cementowo-wapienne i płyty gipsowo-kartonowe.
• Gotowa do użycia
• Nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatości
• Ułatwia nakładanie tynków
• Wyrównuje chłonność podłoża
• Polecamy produkt Sprinter-FT jako środek przyśpieszający wiązanie
i wysychanie (sprawdź na str. 41)
• Polecana do wykonania systemów ociepleń THERMA+
• Wydajna i gotowa do użycia
• Biała lub w kolorach na indywidualne zamówienie
• Łatwa w zastosowaniu
• Poprawia przyczepność tynku i podłoża

OPAKOWANIE:
Wiadro 5 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l

Sprawdź nasz modelowany tynk nanosilikonowy
szczegóły na str. 12

Czas schnięcia: ok. 4 godziny
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

ZUŻYCIE:
ok. 0,2 l na 1 m2

Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Okres przydatności: 12 miesięcy
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PODKŁADY TYNKARSKIE

THERMAGRUNT-ST
Podkładowa masa
tynkarska silikatowa
punkty w programie Team Arsanit: 13 pkt / wiadro 10 l
THERMAGrunt-ST służy do gruntowania podłoży celem utworzenia warstwy
przyczepnej przed nałożeniem warstwy tynku silikatowego THERMATynk-ST.
Można ją stosować na wszystkich równych i nośnych podłożach mineralnych,
tj.: beton, gips, tradycyjne tynki cementowe lub cementowo-wapienne i płyty
gipsowo-kartonowe.
• Barwiona z palety 365 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku,
powstających na skutek niewłaściwego przygotowania podłoża
• Polecana do wykonania systemów ociepleń THERMA+
• Wydajna i gotowa do użycia
• Łatwa w zastosowaniu
• Ułatwia późniejsze nakładanie tynków
• Poprawia przyczepność tynku i podłoża
• Wyrównuje chłonność podłoża
• Nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatości

OPAKOWANIE:
Wiadro 5 / 10 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l
10 l x 44 szt. = 440 l

Czas schnięcia: ok. 4 godziny
Temperatura stosowania: od +7oC do +25oC
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz

ZUŻYCIE:
ok. 0,2 l na 1 m2

Okres przydatności: 12 miesięcy

THERMAGRUNT-SI
Podkładowa masa tynkarska
silikatowo-silikonowa
punkty w programie Team Arsanit: 16 pkt / wiadro 10 l
THERMAGrunt-SI jest podkładową masą tynkarską przeznaczoną do przygotowania podłoża pod cienkowarstwowe tynki silikatowo-silikonowe
THERMATynk-SI. Można ją stosować na wszystkich równych i nośnych
podłożach mineralnych, tj.: beton, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne.
• Barwiona z palety 365 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku, powstających
na skutek niewłaściwego przygotowania podłoża
• Polecamy produkt Sprinter-FT jako środek przyśpieszający wiązanie
i wysychanie (sprawdź na str. 41)
• Polecana do wykonania systemów ociepleń THERMA+
• Wydajna i gotowa do użycia
• Łatwa w zastosowaniu
• Ułatwia nakładanie tynków
• Poprawia przyczepność tynku i podłoża
• Wyrównuje chłonność podłoża
• Nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatości
OPAKOWANIE:
Wiadro 5 / 10 l

ZUŻYCIE:
ok. 0,2 l na 1 m2

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l
10 l x 44 szt. = 440 l

Czas schnięcia: ok. 4 godziny
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Okres przydatności: 12 miesięcy
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ARTE FX
Rozwiązania spod znaku Arte-FX to nieco inne spojrzenie na to,
z czym zwykle kojarzy się tradycyjne budownictwo.
To sposób na wyróżnienie się, osiągnięcie niestandardowego efektu i podążanie za najnowszymi
trendami we wzornictwie i kolorystyce. W tej części katalogu prezentujemy kilka rozwiązań, które
z pewnością mogą zaskoczyć efektem końcowym.
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ARTE FX

ARTE-ZION TM
Środek antyadhezyjny do zabezpieczania
matrycy silikonowej i poliuretanowej
punkty w programie Team Arsanit: 30 pkt / wiadro 5 l
Środek antyadhezyjny stosowany przy modelowaniu struktury drewna
z użyciem matrycy silikonowej i poliuretanowej odciskanej w tynku
Arte-Tynk TM.
WYKONANIE:
Środek ARTE-ZION TM nakładać równomiernie na matrycę silikonową przy
użyciu pędzla, nie tworząc przy tym kałuż. W trakcie modelowania struktury
drewna należy kontrolować jakość odciskanej faktury i w miarę potrzeb
cyklicznie nakładać preparat antyadhezyjny na matrycę silikonową.
Nałożenie zbyt małej ilości tego produktu na matrycę silikonową może
spowodować przyklejanie się tynku do matrycy, czego efektem może być
gorsza jakość odciśniętej faktury. Po zakończeniu prac, matrycę
silikonową należy umyć ciepłą wodą, w celu usunięcia resztek produktu.
• Łatwy w stosowaniu
• Gotowy do użycia
• Wysoka wydajność
OPAKOWANIE:
Wiadro 5 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Okres przydatności: 24 miesięce

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
około 0,1 l/m2 wykonanej faktury tynku

ARTE-WOODER
Impregnat koloryzujący strukturę
deski elewacyjnej
punkty w programie Team Arsanit: 20 pkt / wiadro 5 l
Impregnat służący do uzyskania ozdobnej warstwy, dając naturalny kolor
drewna. Dostępny w palecie 8 kolorów, zapewnia również trwałe
wzmocnienie powierzchni.
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• Gotowy do użycia (wystarczy wymieszać)
• Duża wydajność

Poglądowa paleta barw impregnatu koloryzującego ARTE-WOODER
(dwukrotne impregnowanie):

Sprawdź nasz tynk mineralny
do modelowania struktury deski elewacyjnej.
szczegóły na str. 17

OPAKOWANIE:
Wiadro 5 l
ŚREDNIE ZUŻYCIE:
około 0,2 - 0,3 kg/m2

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l

Czas schnięcia: ok. 4 godziny
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Okres przydatności: 12 miesięcy
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ARTE FX

ARTE-WOOD
Matryca deski elewacyjnej /
pieńka elewacyjnego
punkty w programie Team Arsanit: 40 pkt / matryca deski
punkty w programie Team Arsanit: 10 pkt / matryca pieńka
 Zapewnia efektowny wzór na elewacji
• Możliwe zastosowanie w wersji obróconego wzoru „prawo-lewo
• Matryca deski elewacyjnej dostępna jest w trzech wzorach,
z kolei pieńka – w jednym
Matryca do odcisku wzorów deski w postaci elastycznej,
silikonowej formy wielokrotnego użytku wymiar 2,0 x 0,2 [m]
Matryca do odcisku pieńka w postaci poliuretanowej,
elastycznej formy wielokrotnego użytku wymiar 19,7 x 19,7 [cm]

1

WZÓR 1 – SĘKOWY (matryca w kolorze różowym)
Wyrazista struktura, widoczne charakterystyczne, sęki, średnia głębokość struktury,
ryfle dość szerokie i niezbyt gęsto ułożone

2

WZÓR 2 – DELIKATNA (matryca w kolorze żółtym)
Delikatna struktura, stosunkowo jednolita, mało zróżnicowany wzór i niezbyt gęsta
struktura drewna, bez widocznych sęków, dość płytka strukturalność.

3

WZÓR 3 – GRUBA & PRZESTRZENNA (matryca w kolorze niebieskim)
Struktura wyrazista, duża głębokość struktury, ryfle szerokie i niezbyt gęsto
ułożone, widoczne sęki – najbardziej charakterystyczny wzór.

ARTE-FIX M
Lakierobejca dekoracyjno-renowacyjna
do tynków mozaikowych
punkty w programie Team Arsanit: 29 pkt / wiadro 10 kg
Arte-Fix M przeznaczony jest do renowacji i konserwacji tynków mozaikowych.
Dzięki swoim właściwościom, lakierobejca pozwala na szybką, wygodną i przede
wszystkim skuteczną konserwację oraz poprawę wyglądu tynków mozaikowych. Nowy produkt uzupełnia ofertę ARSANIT w zakresie rozwiązań związanych z renowacją tynków cienkowarstwowych (THERMATynk-M - Arte-Fix M).
Arte-Fix M jest gotowym do stosowania produktem, bez konieczności
rozcieńczania wodą. Służy do renowacji i powierzchniowego wzmacniania
powłok, które straciły połysk po latach. Lakierobejcę można aplikować
również na tynki mozaikowe innych producentów chemii budowlanej.
• Zawiera unikalny układ polimerów odpowiednio hydrofobizowanych
• Odporny na trudne warunki atmosferyczne
• Zapewnia trwałą i elastyczną powłokę
• Bardzo łatwa renowacja tynków mozaikowych
• Dostępna jako baza transparentna i w systemie kolorowania (15 kolorów)

OPAKOWANIE:
Wiadro 5 / 10 kg

ZUŻYCIE:
około 0,2 kg/m2
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ILOŚĆ NA PALECIE:
5 kg x 72 szt. = 360 kg
10 kg x 44 szt. = 440 kg

Sprawdź nasze tynki mozaikowe
THERMATYNK M
szczegóły na str. 14

Czas schnięcia: ok. 4 godziny
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Okres przydatności: 12 miesięcy

ARTE FX

ARTE-MIKA FX
Dodatek efektowy do tynków
kamyczkowych ARTE-TYNK STONE
Produkt w formie płatków o różnym kształcie i kolorze, stosowany jako
dodatek do tynków ARTE-TYNK STONE. ARTE-MIKA FX dodaje tynkowi efektu
naturalnego kamienia o głębokim wzorze.
Dodatek dostępny jest w kolorze czarnym oraz naturalnym (transparentnym)
- dobieranym indywidualnie przez Klienta, wedle własnych preferencji.
Dla danego wzoru tynku ARTE-TYNK STONE przewidziany jest konkretny
rodzaj ARTE-MIKA FX (kolor, frakcja), przez co po wymieszaniu tworzyć
będą idealną kompozycję.

Sprawdź nasz tynk kamyczkowy
ARTE-TYNK STONE
szczegóły na str. 14

Kolor: Czarny

Kolor: Naturalny

Dostępne kolory: czarny/ naturalny
Rozmiar: płatki różnej wielkości [kilka mm]

OPAKOWANIE:
Wiaderko 100 / 200 / 400 g

Efekt: imitacja kamienia naturalnego

ARTE-BROKAT FX
Dodatek do tynków mozaikowych
THERMATynk-M i lakierobejcy
renowacyjno-dekoracyjnej Arte-Fix M
punkty w programie Team Arsanit: 13 pkt / wiaderko 250 g
Arte-Brokat FX stosowany jako dodatek do tynków mozaikowych THERMATynk-M, tworzy praktycznie nowy wzór tynku. Końcowy efekt szczególnie
widowiskowo prezentuje się w klimatycznych, dobrze oświetlonych
miejscach, gdzie brokat uwidacznia swoje atrakcyjne właściwości. Brokat
może również stanowić dodatek do lakierobejcy Arte-Fix M. Produkt dostępny jest w trzech kolorach: złotym, srebrnym i miedzianym, dobieranym wedle
indywidualnych upodobań Klienta.

Podrasuj nim naszą lakierobejcę
ARTE-FIX M
szczegóły na str. 24

Kolor: Złoty

Kolor: Srebrny

Kolor: Miedziany

Dostępne kolory: złoty / srebrny / miedziany
Dozowanie: 10 g brokatu / 1 kg tynku mozaikowego

OPAKOWANIE:
Wiaderko 250 g

Efekt: mieniące się w świetle drobinki
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FARBY FASADOWE
Elewacja jest wizytówką każdego domu - powinna być nie tylko
estetyczna, ale i trwale chronić budynek.
Nasze farby fasadowe JOKERFarb pomogą Państwu stworzyć powłokę dekoracyjną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, ale także zgodną z aktualnymi trendami
(w ofercie mamy aż 365 kolorów!). W swojej ofercie posiadamy farby fasadowe akrylowe,
silikonowe (w tym nanosilikonowe), silikatowe oraz silikatowo-silikonowe. Na pewno znajdą
Państwo wśród nich odpowiedni dla siebie produkt - warto skorzystać ze wzorników kolorów,
dostępnych w puntach sprzedaży.
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FARBY FASADOWE

JOKERFARB-AZ
Farba fasadowa
akrylowa
punkty w programie Team Arsanit: 19 pkt / wiadro 10 l
JOKERFarb-AZ jest elewacyjną farbą akrylową do wykonania powłok
ochronnych i dekoracyjnych, przeznaczoną do stosowania na wszelkich
nośnych podłożach budowlanych, wykonanych z nowych materiałów, jak
również do renowacji starych elewacji.
 Odporna na zabrudzenia
• Tworzy trwałą i estetyczną powłokę dekoracyjną
• Odporna na działanie czynników atmosferycznych
• Barwiona z palety 365 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Stosowana na zewnątrz budynków
• Polecamy produkt Sprinter-FT jako środek przyśpieszający wiązanie
i wysychanie (sprawdź na str. 41)

OPAKOWANIE:
Wiadro 5 / 10 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l
10 l x 44 szt. = 440 l

Stopień połysku: matowy
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Czas wysychania: od 2 do 6 godz.

ZUŻYCIE:
0,26 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu)

Sposób nanoszenia: pędzel / wałek malarski / natrysk
Okres przydatności: 12 miesięcy

JOKERFARB-SNZ
Farba fasadowa
silikonowa
punkty w programie Team Arsanit: 34 pkt / wiadro 10 l
JOKERFarb-SNZ jest farbą silikonową przeznaczoną do wykonywania
ochronnych i dekoracyjnych powłok. Charakteryzuje się bardzo dobrą
paroprzepuszczalnością oraz tworzy beznaprężeniową powłokę zabezpieczającą przed wnikaniem wilgoci.
• Zdolność do samooczyszczania
• Ekologiczna i odporna na mikroorganizmy
• Mało podatna na zabrudzenia
• Barwiona z palety 365 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Stosowana na zewnątrz budynków
• Odporna na czynniki zanieczyszczenia środowiska i promieniowanie UV
• Duża wytrzymałość mechaniczna
• Hydrofobowa i paroprzepuszczalna
• Polecamy produkt Sprinter-FT jako środek przyśpieszający wiązanie
i wysychanie (sprawdź na str. 41)
OPAKOWANIE:
Wiadro 5 / 10 l

ZUŻYCIE:
0,30 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu)

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l
10 l x 44 szt. = 440 l

Stopień połysku: matowy
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Czas wysychania: od 30 min. do 6 godz.
Sposób nanoszenia: pędzel / wałek malarski / natrysk
Okres przydatności: 12 miesięcy
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FARBY FASADOWE

JOKERFARB nanoSN
Farba fasadowa
nanosilikonowa
punkty w programie Team Arsanit: 37 pkt / wiadro 10 l
Farba na bazie specjalnej nanodyspersji stanowiąca syntezę chemii
organicznej i nieorganicznej, przeznaczona do malowania tynków
cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, cienkowarstwowych
tynków mineralnych, betonowych lub gipsowych (tylko wewnątrz).
Stosowanie farby JOKERFarb nanoSN zalecane jest zwłaszcza do malowania
obiektów zabytkowych i przemysłowych. Nadaje się ona również do użycia na
budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych, a także na innych
budynkach i elementach budowlanych szczególnie narażonych na niszczące
działanie czynników atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni.
• Nanotechnologiczna ochrona elewacji
• Efekt samooczyszczania dzięki hydrofilowej powierzchni
• Nanostruktura zbudowana z fazy organicznej i nieorganicznej
• Nanotechnologiczna przyczepność do podłoża
• Elastyczna i odpowiednio twarda powłoka
• Niska wodochłonność
• Paroprzepuszczalność
• Odporność na przyłączanie zanieczyszczeń
• Ochrona mikrobiologiczna
• Trwała kolorystyka
OPAKOWANIE:
Wiadro 5 / 10 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l
10 l x 44 szt. = 440 l

ZUŻYCIE:
0,30 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu)

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Czas wysychania: ok. 30 min.
Sposób nanoszenia: pędzel / wałek malarski / natrysk
Okres przydatności: 12 miesięcy

Sprawdź nasz
nowy wzornik:

20 najnowszych
O szczegóły pytaj w punktach sprzedaży.

Stopień połysku: matowy

kolorów!

FARBY FASADOWE

JOKERFARB-STZ
Farba fasadowa
silikatowa
punkty w programie Team Arsanit: 30 pkt / wiadro 10 l
JOKERFarb-STZ jest farbą silikatową przeznaczoną do malowania podłoży
mineralnych tj.: tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Służy również do malowania surowych powierzchni
wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu
materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Mineralne tynki cienkowarstwowe można malować farbą silikatową JOKERFarb-STZ już na trzeci
dzień od ich położenia. JOKERFarb-STZ nadaje się również do renowacyjnego malowania powierzchni pokrytych wcześniej farbami silikatowymi.
• Wysoka paroprzepuszczalność
• Barwiona z palety 365 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Stosowana na zewnątrz budynków
• Odporna na warunki atmosferyczne
• Na podłoża mineralne

OPAKOWANIE:
Wiadro 5 / 10 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l
10 l x 44 szt. = 440 l

Stopień połysku: matowy
Temperatura stosowania: od +8oC do +25oC
Czas wysychania: od 2 do 6 godz.

ZUŻYCIE:
0,30 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu)

Sposób nanoszenia: pędzel / wałek malarski / natrysk
Okres przydatności: 12 miesięcy

JOKERFARB-SIZ
Farba fasadowa
silikatowo-silikonowa
punkty w programie Team Arsanit: 25 pkt / wiadro 10 l
Gotowa do użycia farba, stosowana opcjonalnie z tynkami THERMATynk TM-010,
THERMATynk TM-011, THERMATynk-SI. Farba składa się z wody, spoiwa
silikonowego, krzemianowego, nanodyspersji, wypełniaczy mineralnych
i dodatków. Nanostruktura farby zbudowana z nanocząsteczkowego spoiwa
organicznego i nieorganicznego zapewnia optymalną proporcję pomiędzy
twardością powłoki i jej elastycznością. W efekcie powłoka malarska zachowuje
doskonałą odporność na brudzenie się elewacji a drobnocząsteczkowe spoiwo
głęboko wnika w wyprawy tynkarskie (penetruje).
• Wyjątkowo mocne „zakotwiczenie” w porach powierzchni
• Wysoka odporność na kredowanie
• Wysoki stopień paroprzepuszczalności
• Efekt samoczyszczenia powłoki malarskiej

OPAKOWANIE:
Wiadro 5 / 10 l

ZUŻYCIE:
0,30 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu)

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l
10 l x 44 szt. = 440 l

Stopień połysku: matowy
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Czas wysychania: od 2 do 6 godz.
Sposób nanoszenia: pędzel / wałek malarski / natrysk
Okres przydatności: 12 miesięcy
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Zachęcamy do skorzystania z naszych farb do wnętrz z serii
JOKERFARB-AW. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno białą
farbę podkładową, jak i lateksowe farby akrylowe o niezwykle bogatej
palecie 365 kolorów, a należy pamiętać o tym, że kolor ma ogromne
znaczenie – wpływa na nasz nastrój i samopoczucie każdego dnia.
W tym sezonie rozszerzyliśmy naszą paletę barw o 20 nowych kolorów w najmodniejszych odcieniach
szarości - o wzorniki kolorów BLACK&WHITE pytaj w punktach sprzedaży. Posiadamy już ponad 140
mieszalni naszych farb na terenie całej Polski - ich wykaz znajduje się na stronie www.arsanit.pl
w zakładce mieszalnie kolorów - tam z pewnością znajdziesz kolor, którego szukasz!
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JOKERFARB-AW
Lateksowa farba akrylowa
do wnętrz
punkty w programie Team Arsanit: 11 pkt / wiadro 10 l
JOKERFarb-AW jest farbą przeznaczoną do malowania podłoży z betonu,
tynku cementowego i cementowo-wapiennego, kamienia, tynków i gładzi
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, a także tapet. Służy również do
malowania surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków
i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.
JOKERFarb-AW może być używana do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Stosuje się ją do wykonywania powłok ochronnych i dekoracyjnych.
• Odporna na zabrudzenia
• Zmywalna
• Barwiona z palety 50 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Stosowana tylko wewnątrz budynków

OPAKOWANIE:
Wiadro 5 / 10 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l
10 l x 44 szt. = 440 l

Stopień połysku: głęboki mat
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Czas wysychania: min. 2 godz.

ZUŻYCIE:
0,25 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu)

Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2
Sposób nanoszenia: pędzel / wałek malarski / natrysk
Okres przydatności: 12 miesięcy

JOKERFARB-AW
SPECIAL
Silnie kryjąca lateksowa farba akrylowa do wnętrz

punkty w programie Team Arsanit: 15 pkt / wiadro 10 l
Farba stworzona w oparciu o nową formułę zapewniającą zwiększoną siłę
krycia. Może być stosowana do malowania ścian i sufitów - na malowanej
powierzchni tworzy przyjemną optycznie matową warstwę.
• Duża siła krycia
• Wysoki stopień bieli
• Wysoka wydajność
• Barwiona z palety 50 kolorów ARSANIT lub na indywidualne zamówienie
• Duża odporność na zmywanie i szorowanie zapewnia łatwe utrzymanie
w czystości

OPAKOWANIE:
Wiadro 5 / 10 l

ZUŻYCIE:
od 0,1 l/m2 (przy jednokrotnym malowaniu)

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l
10 l x 44 szt. = 440 l

Stopień połysku: matowy
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Czas wysychania: ok. 2 godz.
Sposób nanoszenia: szczotka / wałek malarski / natrysk
Okres przydatności: 12 miesięcy
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JOKERFARB-AW EKO
Farba wewnętrzna akrylowa
punkty w programie Team Arsanit: 9 pkt / wiadro 10 l
JOKERFarb-AW EKO jest wewnętrzną farbą emulsyjną produkowaną na bazie
dyspersji kopolimerów akrylowych. Tworzy matowe, śnieżnobiałe powłoki,
które dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają “oddychanie” ścian.
Przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian wewnątrz
pomieszczeń oraz sufitów, dedykowana do: maszynowych tynków
cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowych-kartonowych.
• Kolor: Biały
• Ekonomiczna (wysoka wydajność)
 Ekologiczna
• Zapewnia prawidłowe oddychanie ścian
• Farba dyspersyjna kategorii III: odporna na tarcie na sucho.

OPAKOWANIE:
Wiadro 5 / 10 l

ZUŻYCIE:
0,25 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu)

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 72 szt. = 360 l
10 l x 44 szt. = 440 l

Stopień połysku: głęboki mat
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Czas wysychania: min. 2 godz.
Odporność na tarcie na sucho:
odporna (brak śladów na tkaninie)
Sposób nanoszenia: pędzel / wałek malarski / natrysk
Okres przydatności: 12 miesięcy

SYSTEM ANTIGLO – ochrona mikrobiologiczna elewacji

Stop korozji
mikrobiologicznej!
Idealna elewacja
na lata!

Oferujemy skuteczne rozwiązanie w walce z algami, grzybami, drożdżami
i bakteriami istniejącymi na elewacji ! Jest to biocydowy produkt – AntiGLO do naprawy zainfekowanych powierzchni murowanych (np. elewacje budynków), czyli niszczenia istniejącej na ścianie korozji mikrobiologicznej.
Wszystkie powierzchnie szorstkie, ale i także gładkie, mogą po pewnym
czasie ulec zakurzeniu lub zabrudzeniu, co w konsekwencji prowadzi do
wytworzenia się podłoża mniej odpornego na skażenie zarodnikami organizmów biologicznych. Miejsca zaatakowane przez grzyby bardzo łatwo
rozpoznać po czarnym lub brunatnym zabarwieniu. Obecność alg sygnalizują zielone lub brązowe naloty na ścianach.

Firma ARSANIT sp. z o.o. od wielu lat ściśle współpracuje z niemieckim producentem środków ochronnych - firmą Thor
GmbH. Współpraca ta dotyczy kompleksowego zabezpieczenia mikrobiologicznego wyrobów firmy ARSANIT, tj. zabezpieczenia pojemnikowego oraz zabezpieczenia powłok uzyskiwanych z tynków i farb. Skuteczność tych zabezpieczeń została
wielokrotnie potwierdzona badaniami laboratoryjnymi i testami w terenie - tego typu zabezpieczenia dają gwarancję wieloletniej ochrony przed korozją mikrobiologiczną wyrobów wyprodukowanych przez firmę ARSANIT.
Produkty firmy ARSANIT w swoim składzie zawierają biocyd Acticide MKB 3, który należy do unikalnych rozwiązań na rynku posiada substancje aktywne w specjalny sposób zabezpieczone przed degradacją, co daje dużo lepszą odporność tego
biocydu na jego wymywanie z zabezpieczanej powłoki.

Testy odporności na wzrost pleśni i alg:

Tynk cienkowarstwowy
ARSANIT
– brak śladów rozwoju
mikroorganizmów

Tynk cienkowarstwowy
konkurencji
– wyraźny rozwój
mikroorganizmów

Etapy postępowania:

1

Zabezpieczenie elementów niepodlegających konserwacji (okna, drzwi, parapety).

2

Preparat rozcieńczyć w wodzie w proporcji 1:5 i obficie zwilżyć zainfekowane
powierzchnie - ręcznie lub przy użyciu myjki niskociśnieniowej.

3

Przy pomocy szczotki lub pędzla rozprowadzić koncentrat AntiGLO na ścianie
i wcierać go w jej pory.

4

Świeżo zaaplikowany preparat pozostawić na 20-30 minut, po czym zwilżać powierzchnię
delikatnym strumieniem wody z myjki (środek będzie działał tym lepiej,
im dłużej nie dopuścimy do jego szybkiego odparowania).

5

Preparat należy pozostawić na czyszczonej powierzchni na okres od 6 do 24 godzin.

6

Po upływie wskazanego czasu oczyścić powierzchnię czystą wodą przy użyciu
myjki wysokociśnieniowej.

7

Przed nałożeniem warstwy zabezpieczającej w postaci farby podłoże powinno być
całkowicie suche.

8

Pokrycie ściany cienką warstwą gruntu JOKERGrunt-SNZ.

9

Finalne zabezpieczenie powierzchni samoczyszczącą farbą silikonową JOKERFarb-SNZ,
która nie pozwala na ponowny atak mikroorganizmów przez długi czas.
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Przed rozpoczęciem prac malarskich, tapetowaniem czy tynkowaniem,
niezwykle ważne jest zagruntowanie powierzchni.
Zapewni ono właściwą ochronę ściany przed wilgocią, zwiększy jej przyczepność oraz ułatwi
realizację kolejnych etapów prac. W tym wszystkim pomogą Państwu nasze grunty - zarówno
uniwersalne, jak i bardziej specjalistyczne (np. na silnie chłonne podłoża). W swojej ofercie
mamy produkty wykorzystywane przed klejeniem płytek, wylewaniem posadzek czy malowaniem ścian.
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AKRYL GRUNT STRONGER
Specjalistyczny koncentrat gruntujący
na silnie chłonne podłoża
punkty w programie Team Arsanit: 3 pkt / kanister 5 l
Wysoko skoncentrowany Akryl Grunt Stronger przeznaczony jest do
gruntowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, podłoży wykonanych
z betonu oraz podkładów podłogowych jastrychowych. Szczególnie zalecany
do podłoży tzw. „krytycznych”. Ma dużą zdolność wzmacniania podłoża,
zmniejszania pylistości, zwiększania przyczepności oraz znacznego
obniżania chłonności, dzięki czemu redukuje powstawanie w masie
samopoziomującej porów „pinholes”. Do mniej skomplikowanych podłoży
należy rozcieńczyć preparat 1:1 – pod płytki ceramiczne, tynki cementowo
wapienne, podłoża z gipsu oraz gazobetonu, można również stosować na
ogrzewane konstrukcje podłogowe.
• Koncentrat 1:1
• Zwiększa przyczepność
• Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża
• Ułatwia nanoszenie tynków, gładzi, podkładów podłogowych,
powłok malarskich lub zapraw
• Produkt gotowy do użycia
• Odporny na działanie czynników atmosferycznych
• Poprawia przyczepność
• Wyrównuje chłonność podłoża

Czas schnięcia: ok. 4 godz.
Temperatura stosowania: od +5oC do +30oC
Do stosowania: na zewnątrz / wewnątrz

OPAKOWANIE:
Kanister 5 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 108 szt. = 540 l

Wodoodporność: TAK
Mrozoodporność: TAK

ZUŻYCIE:
ok. 0,15 l/m2

Okres przydatności: 12 miesięcy

AKRYL GRUNT GRUNTEX
Uniwersalna emulsja gruntująca
na silnie chłonne podłoża
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / kanister 5 l
Akryl Grunt Gruntex emulsja gruntująca przeznaczona jest do gruntowania na
zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, podłoży wykonanych z betonu,
gazobetonu, tynków gipsowych, gipsowo-kartonowych, cementowych,
cementowo-wapiennych oraz do powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków,
pustaków i innych materiałów ceramicznych przed nakładaniem posadzek,
układaniem płyt ceramicznych, tapetowaniem, tynkowaniem (przed
przyklejeniem warstwy izolującej w systemie ociepleń budynków THERMA+).
• Stabilizuje i wzmacnia podłoża chłonne
• Zwiększa przyczepność
• Odporny na zmydlanie
• Produkt gotowy do użycia
• Odporny na działanie czynników atmosferycznych
• Ułatwia nakładanie tynków, gładzi, podkładów podłogowych,
powłok malarskich i zapraw
• Wyrównuje chłonność podłoża

Czas schnięcia: ok. 4 godz.
Temperatura stosowania: od +5oC do +30oC
Do stosowania: na zewnątrz / wewnątrz

OPAKOWANIE:
Kanister 5 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 108 szt. = 540 l

Wodoodporność: TAK
Mrozoodporność: TAK

ZUŻYCIE:
ok. 0,15 l/m2

Okres przydatności: 12 miesięcy
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AKRYL GRUNT SOLID
Drobnocząsteczkowy preparat gruntujący na
ściany i podłogi o wysokiej zdolności penetracji

punkty w programie Team Arsanit: 6 pkt / kanister 5 l
Akryl Grunt Solid jest to preparat gruntujący na ściany i podłogi o wysokiej
zdolności penetracji. Służy do gruntowania chłonnych lub pylących podłoży
wewnątrz i na zewnątrz budynków przed klejeniem płytek, wylewaniem
posadzek, szpachlowaniem oraz malowaniem.
• Stabilizuje i wzmacnia podłoża chłonne i pylące
• Wnika w głąb podłoża
• Chroni przed wilgocią
• Zwiększa przyczepność
• Odporny na zmydlanie
• Produkt gotowy do użycia
• Odporny na działanie czynników atmosferycznych
• Ułatwia nakładanie tynków, gładzi, podkładów podłogowych,
powłok malarskich i zapraw
• Poprawia przyczepność
• Wyrównuje chłonność podłoża

Czas schnięcia: ok. 4 godz.
Temperatura stosowania: od +5oC do +30oC
Do stosowania: na zewnątrz / wewnątrz

OPAKOWANIE:
Kanister 5 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 108 szt. = 540 l

Wodoodporność: TAK
Mrozoodporność: TAK

ZUŻYCIE:
od 0,1 do 0,5 l/m2

Okres przydatności: 12 miesięcy

JOKERGRUNT nanoSN
Nanosilikonowy preparat
do gruntowania podłoży
punkty w programie Team Arsanit: 8 pkt / kanister 5 l
Produkt przeznaczony jest do stosowania na wymagających podłożach
i w sytuacjach, gdy oczekiwane są najwyższe parametry przygotowania
podłoża przed malowaniem farbą nanosilikonową JOKERFarb nanoSN.
Można z powodzeniem stosować go na wszystkich podłożach mineralnych,
tj.: tynki cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, beton oraz
surowych powierzchni z cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych lub
wapienno-piaskowych).
Swoje najlepsze właściwości produkt ten zawdzięcza zastosowaniu dwóch
spoiw o różnym rozmiarze cząstek: mikro- oraz nanometrycznym - tym
samym łączy wszystkie zalety pozostałych gruntów z oferty:
• Zapewnia doskonałą penetrację w głąb gruntowanej powierzchni
• Bardzo skuteczne ogranicza chłonność podłoża
• Skutecznie wypełnia rysy i pory, zapewniając wzmocnienie struktury
• Znacznie poprawia przyczepność podłoża
• Wydłuża czas otwarty dla kolejnych warstw

OPAKOWANIE:
Kanister 5 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 108 szt. = 540 l

Sprawdź naszą fasadową
farbę nanosilikonową!
szczegóły na str. 28

Czas schnięcia: ok. 30-40 min.
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

ZUŻYCIE:
ok. 0,15 l/m2

Do stosowania: na zewnątrz / wewnątrz
Okres przydatności: 12 miesięcy
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JOKERGRUNT-SNZ
Silikonowy preparat
do gruntowania podłoży

punkty w programie Team Arsanit: 6 pkt / kanister 5 l
JOKERGrunt-SNZ jest preparatem silikonowym przeznaczonym do
gruntowania podłoży pod farby silikonowe oraz do gruntowania podłoży
z tynków lub farb polimerowych. Służy on do gruntowania wszelkich
podłoży mineralnych, tj.: tynki cementowe, cementowo-wapienne,
cienkowarstwowe tynki mineralne, beton oraz do surowych powierzchni
wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów
ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

Sprawdź naszą fasadową
farbę silikonową!
szczegóły na str. 27

OPAKOWANIE:
Kanister 5 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 108 szt. = 540 l

Czas schnięcia: ok. 30-40 min.
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

ZUŻYCIE:
ok. 0,15 l/m2

Do stosowania: na zewnątrz / wewnątrz
Okres przydatności: 12 miesięcy

JOKERGRUNT-STZ
Silikatowy preparat
do gruntowania podłoży
punkty w programie Team Arsanit: 7 pkt / kanister 5 l
JOKERGrunt-STZ jest preparatem silikatowym przeznaczonym do
gruntowania podłoży pod farby silikatowe oraz wszelkich podłoży
mineralnych, tj.: tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, beton oraz do surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów
ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

Sprawdź naszą fasadową
farbę silikatową!
szczegóły na str. 29

OPAKOWANIE:
Kanister 5 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 108 szt. = 540 l

Czas schnięcia: ok. 30-40 min.
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

ZUŻYCIE:
ok. 0,15 l/m2

Do stosowania: na zewnątrz / wewnątrz
Okres przydatności: 12 miesięcy
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B-TON KONTAKT
Środek ulepszający i gruntujący podłoża do
tynków cementowo - wapiennych i gipsowych

punkty w programie Team Arsanit: 15 pkt / wiadro 15 kg
Środek B-ton Kontakt przeznaczony jest pod tynki cementowo-wapienne oraz
gipsowe. Dedykowany do podłoży o dużym zagęszczeniu i małej chłonności.
Jest zalecany do gładkich powierzchni betonowych.
• Środek ulepszający i gruntujący pod tynki i podkłady tynkarskie
• Gotowy do użycia (wystarczy wymieszać)
• Wysoka przyczepność
• Duża wydajność

OPAKOWANIE:
Wiadro 15 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
15 kg x 44 szt. = 660 kg

Czas schnięcia: min. 3 godz.
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

ZUŻYCIE:
ok. 0,3 kg/m2

Do stosowania: na zewnątrz / wewnątrz
Sposób nanoszenia: rolka / szczotka
Okres przydatności: 9 miesięcy

UNI-KONTAKT HD
Środek ulepszający i gruntujący chłonne podłoża
do tynków cementowo - wapiennych i gipsowych

punkty w programie Team Arsanit: 17 pkt / wiadro 15 kg
Uni-Kontakt HD po rozcieńczeniu, przeznaczony jest do gruntowania
chłonnych i porowatych powierzchni wykonanych z gazobetonu, silikatu,
cegły, pustaków, płyt gipsowo-kartonowych. Preparat impregnuje ścianę
w celu uniknięcia poboru wody z kolejnych warstw, redukuje skurcze tynku
oraz zwiększa przyczepność tynku. Zalecany jest do systemów podłogowych
(podkładów samopoziomujących). Jego stosowanie zapewnia redukcję
skurczów oraz zwiększenie rozpływu i przyczepności masy do podłoża
macierzystego.
Uni-Kontakt HD produkowany jest w postaci koncentratu i rozcieńcza się go
czystą wodą – w proporcjach zależnych od stopnia chłonności gruntowanego podłoża:
• Dla podłoży ceramicznych
1:3 (15 kg koncentratu wymieszać z 45 l wody)
 Dla podłoży mocno chłonnych typu beton komórkowy
1:2 (15 kg koncentratu wymieszać z 30 l wody)
lub 1:2,5 (15 kg koncentratu wymieszać z 37,5 l wody)

Czas schnięcia: min. 4 godz.
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

OPAKOWANIE:
Wiadro 15 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
15 kg x 24 szt. = 360 kg

Do stosowania: na zewnątrz / wewnątrz
Sposób nanoszenia: rolka / szczotka

ZUŻYCIE:
ok. 0,1-0,3 kg/m2 (przy rozcieńczaniu 1:3)
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Okres przydatności: 9 miesięcy

Co to za produkt?
To powłoka ochronna zabezpieczająca przed graﬃti. Nadaje się na
powierzchnie pionowe na podłożach mineralnych takich jak: beton,
tynki cementowe, cementowo-wapienne. Produkt posiada dobrą
przyczepność do farb elewacyjnych, tynków i okładzin kamiennych
oraz zapewnia doskonałą odporność na warunki zewnętrzne, takie
jak deszcz, słońce i ekstremalne temperatury.
Utwardzona powłoka zapewnia doskonałe uwalnianie i łatwość usuwania większości markerów oraz farby w aerozolu. Produkt
chroni elewacje z okładzin kamiennych (kamień naturalny, piaskowiec), tynków cienkowarstwowych w systemach ociepleń oraz
farby elewacyjne przed wymalowaniami graﬃti. AntiGRAFFITI jest produktem jednoskładnikowym, opartym na poliorganosiloksanach, który utwardza się chemicznie w obecności temperatury i wilgotności otoczenia.

Dlaczego warto?
jednoskładnikowy produkt na bazie silikonu

możliwa aplikacja ręczna oraz maszynowa

zapewnia łatwe usuwanie graﬃti przy pomocy wody

doskonała odporność na warunki zewnętrzne,
tj. deszcz, słońce i ekstremalne temperatury
zapewnia trwałość nawet ciemnych
kolorów elewacji

skutecznie tworzy powłokę ochronną zabezpieczającą
beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
elewacje z okładzin kamiennych (kamień naturalny,
piaskowiec), tynków cienkowarstwowych w systemach
ociepleń oraz farby elewacyjne
zapewnia okres trwałości ochrony nawet do 20 lat!
Powłoki nie trzeba odnawiać po każdym czyszczeniu
(jak ma to miejsce w przypadku produktów
opartych na wosku)

zwiększa trwałość kolorystyczną powierzchni,
na którą został naniesiony produkt
stanowi ochronę mikrobiologiczną elewacji

Więcej informacji o produkcie oraz kod QR do karty katalogowej na stronie 43.

PRODUKTY POMOCNICZE
Staramy się rozwijać naszą ofertę również pod kątem wyrobów
ułatwiających Klientom wykonywanie prac budowlanych.
W naszym asortymencie znajdą Państwo różnego rodzaju produkty pomocnicze, dzięki którym
praca będzie jeszcze bardziej wydajna. Jest to m.in. niezwykle skuteczny preparat do
usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, sprawdzone środki przyspieszające
wysychanie zapraw, klejów oraz tynków strukturalnych i farb fasadowych. Niemałym
zaskoczeniem będzie także nasza nowość - AntiGRAFFITI, czyli silikonowa powłoka ochronna
do zabezpieczania ścian przed aktami wandalizmu.
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PRODUKTY POMOCNICZE

SPRINTER-ZK
Środek przyspieszający wiązanie
i wysychanie zapraw i klejów

punkty w programie Team Arsanit: 15 pkt / kanister 5 l
Sprinter-ZK jest ciekłą domieszką przyspieszającą czas wiązania cementu
zaprawy - zalecamy stosowanie produktu w warunkach obniżonej temperatury powietrza oraz w celu obniżenia temperatury zamarzania.
Praca z dodatkiem SPRINTER-ZK możliwa jest, gdy temperatura na zewnątrz
wynosi min. +1oC, a po 6-8 godzinach od jej zakończenia nie mniej niż -5oC.
Zaprawę po dodaniu Sprinter-ZK można stosować przy temperaturze
(otoczenia i podłoża) od 0oC do +15oC i wilgotności powietrza do 90%.
 Dodatek zimowy do zapraw i klejów
• Ułatwia pracę w okresie obniżonych temperatur
• Nie zmienia właściwości fizycznych zapraw i klejów

OPAKOWANIE:
Kanister 5 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 108 szt. = 540 l

Temperatura stosowania: od 0oC do +15oC
Okres przydatności: 12 miesiące

PROPORCJE MIESZANIA:
Klej cementowy: ok. 250 ml na worek 25 kg
Podkład podłogowy: ok. 150 ml na worek 25 kg
Zaprawa murarska: ok. 100 ml na worek 25 kg
Beton: 500 ml na worek 25 kg (CEM I)

SPRINTER-FT
Środek przyspieszający wiązanie i wysychanie
farb oraz tynków akrylowych i silikonowych

punkty w programie Team Arsanit: 3 pkt / butelka 250 ml
Dodatek zimowy Sprinter-FT pozwala wykonywać wyprawy tynkarskie
i powłoki malarskie w warunkach niskich temperatur powyżej 0oC do +10oC
oraz podwyższonej wilgotności powietrza do 80%. Polecany jest do prac
dociepleniowych z wykorzystaniem wypraw tynkarskich, wchodzących
w skład systemu THERMA+ (wyjątkiem są wyroby na bazie silikatu).
• Dodatek zimowy do farb (JOKERFarb-AZ, JOKERFarb-SNZ)
i tynków (THERMATynk-A, THERMATynk-SN, THERMATynk-SI)
• Umożliwia prowadzenie prac w warunkach niskich temperatur (0-10oC)
• Nie zmienia koloru, ani właściwości fizycznych
wyprawy/powłoki wykończeniowej
• Przyspiesza proces wiązania i odparowanie wody

OPAKOWANIE:
Butelka 250 ml / karton 24 szt.

Temperatura stosowania: od 0oC do +10oC
Okres przydatności: 24 miesiące

PROPORCJE MIESZANIA:
250 ml / 25 kg (tynk)
150 ml / 10 l (farba, podkład tynkarski)
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PRODUKTY POMOCNICZE

L8R LEJTER
Preparat do rozcieńczania farb i tynków
i wydłużający czas otwarty
punkty w programie Team Arsanit: 5 pkt / kanister 5 l
Produkt służy do rozcieńczania i opóźniania wiązania farb i tynków bez
pogorszenia ich właściwości technicznych. Produkt spełnia swoją rolę będąc
dozowany zgodnie z zaleceniami producenta.

OPAKOWANIE:
Kanister 5 l

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 108 szt. = 540 l

Temperatura stosowania: od +5oC do +30oC
Okres przydatności: 12 miesięcy

DOZOWANIE:
dla tynków: max 0,2 l / 25 kg
dla farb: pierwsze malowanie max. 20%
drugie malowanie: max. 10%

ANTIGLO
Środek do usuwania zanieczyszczeń
mikrobiologicznych
punkty w programie Team Arsanit: 11 pkt / kanister 5 l
AntiGLO jest preparatem przeznaczonym do konserwacji konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych, innych niż drewno, w wodnych roztworach,
w ramach obróbki powierzchniowej poprzedzającej malowanie, w celu
ochrony przed grzybami, glonami, porostami i mchami. Służy do oczyszczania
powierzchni tj.: kamień, beton, cegła, powierzchnie tynków akrylowych,
silikonowych, silikatowych, mineralnych itp. z infekcji mikrobiologicznej.
Produkt można również wykorzystywać do czyszczenia urządzeń produkcyjnych, tj.: zbiorniki, pompy, linie zasilające itp. Wyrób posiada szerokie
spektrum skuteczności przeciw bakteriom, grzybom oraz drożdżom, które
mogą powodować korozję mikrobiologiczną układów wodnych.

OPAKOWANIE:
Kanister 5 l
ZUŻYCIE:
0,1 - 0,5 l/m2
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ILOŚĆ NA PALECIE:
5 l x 108 szt. = 540 l

Glono- i grzybobójczy
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Okres przydatności: 12 miesięcy

PRODUKTY POMOCNICZE

ANTIGRAFFITI
Silikonowa powłoka ochronna
punkty w programie Team Arsanit: 40 pkt / puszka 5 l
Powłoka ochronna zabezpieczająca elewację przed graffiti. Nadaje się na
powierzchnie pionowe na podłożach mineralnych tj.: beton, tynki cementowe
i cementowo-wapienne. Produkt posiada dobrą przyczepność do farb elewacyjnych, tynków, okładzin kamiennych (kamień naturalny, piaskowiec) i zapewnia
doskonałą odporność na warunki zewnętrzne (deszcz, słońce i ekstremalne
temperatury).
AntiGRAFFITI jest produktem jednoskładnikowym, opartym na poliorganosiloksanach, który utwardza się chemicznie w obecności temperatury i wilgotności otoczenia. Utwardzona powłoka zapewnia doskonałe uwalnianie i łatwość
usuwania większości markerów oraz farby w aerozolu.

OPAKOWANIE:
Puszka 5 l

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Sposób nakładania: ręczne / mechaniczne

ZUŻYCIE:
150 - 250 g/m2 (aplikacja jednowarstwowa)

Okres przydatności: 12 miesięcy

SIATKA ZBROJĄCA
145 / 170 / 320 g/m2
punkty w programie Team Arsanit: 5 pkt / rolka siatki 145g
punkty w programie Team Arsanit: 7 pkt / rolka siatki 170g
Podtynkowa siatka zbrojąca jest istotnym składnikiem kompletnego systemu
dociepleń budynków (ETICS).
Siatka służy do wykonania warstwy zbrojącej poprzez zatopienie jej
w warstwie kleju, co zapewnia późniejszą wysoką wytrzymałość elewacji:
ograniczanie odkształceń wywołanych zmianami temperatury i wyższa
odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Siatki dostępne są w różnych gramaturach (145 g/m2, 170 g/m2, 320 g/m2)
- stosowane w zależności od tego, co przewiduje projekt budowlany.

Dostępna w rolkach: (50 m.b. / 55m2)
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ZAPRAWY TYNKARSKIE
Zaprawy tynkarskie to gotowe mieszanki służące do wykonywania
tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
Mieszanki te nadają się do nakładania ręcznego lub maszynowego, w zależności od potrzeb
i możliwości. Produkty te można stosować do prac remontowych, budowlanych oraz wykończeniowych. Dzięki nim wyrównasz i wygładzisz chropowate powierzchnie, a także uzupełnisz
ubytki w dowolnym rodzaju podłoża. Nasze zaprawy tynkarskie pozwolą Ci szybko i wygodnie
uzyskać pożądany efekt!
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ZAPRAWY TYNKARSKIE

ZT-05
Zaprawa tynkarska
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / worek 25 kg
Zaprawa tynkarska ZT-05 przeznaczona jest do wykonywania tynków
tradycyjnych w kategoriach od 0 do III na podłożach z cegły, gazobetonu,
betonu i innych materiałów ceramicznych. Można ją stosować w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym do prac remontowych, budowlanych
i wykończeniowych jako ostateczne wykończenie powierzchni ścian lub
przygotowanie podłoża pod wykonanie gładzi gipsowych, wypraw z tynków
akrylowych itd.
• Stosowana do ręcznego wykonywania tradycyjnych tynków
• Drobnoziarnista
• Dobra wytrzymałość
• Wytrzymałość na ściskanie kategoria CS II

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Wodoodporność: TAK

UZIARNIENIE
0,0 – 0,5 mm

Mrozoodporność: TAK

ZUŻYCIE:
1,5 – 1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
PROPORCJE MIESZANIA:
4,0 l wody na 25 kg zaprawy

Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Absorpcja wody: WC 0
Okres przydatności: 12 miesięcy

GRUBOŚĆ WARSTWY (MIN-MAX):
5 - 30 mm

ZTM-019 O
Obrzutka cementowa
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / worek 30 kg
Obrzutka cementowa ZTM-019 O przeznaczona jest do maszynowego lub
ewentualnie ręcznego wykonywania tradycyjnej cementowej obrzutki tynkarskiej pod narzuty tynkowe i tynki podkładowe. Podłożami mogą być ściany
i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych,
z elementów z betonów lekkich itp.
• Wzmocnienie podłoża, wyrównanie jego chłonności
• Bardzo dobra urabialność i duża przyczepność do podłoża
• Wytworzenie warstwy kontaktowej

OPAKOWANIE:
Worek 30 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
30 kg x 48 szt. = 1440 kg

UZIARNIENIE
0,0 – 2,0 mm
ZUŻYCIE:
do 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
PROPORCJE MIESZANIA:
ok. 4,80 l wody na 30 kg zaprawy
GRUBOŚĆ WARSTWY (MIN-MAX):
4 - 8 mm

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Wodoodporność: NIE
Mrozoodporność: NIE
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Absorpcja wody: WC 0
Sposób nakładania: mechaniczne / ręczne
Okres przydatności: 9 miesięcy
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ZAPRAWY TYNKARSKIE

ZTM-019 S
Tynk maszynowy standard
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / worek 30 kg
Tynk maszynowy standard ZTM-019 S stosuje się do maszynowego lub
ewentualnie ręcznego wykonywania jedno- i wielowarstwowych wypraw
tynkarskich. Można go stosować bezpośrednio na ścianach murowanych
z bloczków gazobetonowych, elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz na podłożach betonowych. Nadaje się także do wykonywania
tynków podkładowych pod tynki szlachetne.
• Dobra przyczepność
 Niska absorpcja wody
• Bardzo dobra wytrzymałość
• Długi czas obróbki

ILOŚĆ NA PALECIE:
30 kg x 48 szt. = 1440 kg

OPAKOWANIE:
Worek 30 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Wodoodporność: TAK

UZIARNIENIE
0,0 – 1,25 mm

Mrozoodporność: TAK

ZUŻYCIE:
do 1,3 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
PROPORCJE MIESZANIA:
ok. 6,0 l wody na 30 kg zaprawy

Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Absorpcja wody: WC 0
Sposób nakładania: mechaniczne / ręczne

GRUBOŚĆ WARSTWY (MIN-MAX):
10 - 25 mm

Okres przydatności: 9 miesięcy

ZTM-019 LW
Tynk maszynowy lekki wewnętrzny
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / worek 30 kg
Maszynowy tynk cementowo-wapienny lekki wewnętrzny ZTM-019 LW stosuje
się do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonywania tradycyjnych
jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków. Nadaje
się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne.
Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych,
wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich, itp. Po zarobieniu wodą
tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża.
• Wysoce paroprzepuszczalny
• Do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej
• Łatwy w stosowaniu na różnych podłożach
• Drobnoziarnisty, do nakładania ręcznego lub maszynowego
• Długi czas obróbki

OPAKOWANIE:
Worek 30 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
30 kg x 48 szt. = 1440 kg

UZIARNIENIE
0,0 – 0,6 mm
ZUŻYCIE:
do 1,1 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
PROPORCJE MIESZANIA:
ok. 6,6 l wody na 30 kg zaprawy
GRUBOŚĆ WARSTWY (MIN-MAX):
5 - 20 mm
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Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Wodoodporność: NIE
Mrozoodporność: NIE
Do stosowania: wewnątrz
Absorpcja wody: WC 0
Sposób nakładania: mechaniczne / ręczne
Okres przydatności: 9 miesięcy

ZAPRAWY TYNKARSKIE

ZESTAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW:
ZAPRAWY TYNKARSKIE
Cecha / Produkt

ZT-05

ZTM-019 O

ZTM-019 S

ZTM-019 LW

Kolor zaprawy

szary

szary

szary

szary

Uziarnienie, [mm]

0,50

2,00

1,25

0,60
≥ 1,0

Wytrzymałość na zginanie, [N/mm ]

-----

≥ 2,0

≥ 1,0

Wytrzymałość na ściskanie, kategoria

-----

CS IV

CS III

CS II

≥ 0,1

≥ 0,1

≥ 0,1

≥ 0,1
od 5 do 20

2

Przyczepność, [N/mm2] - FP: A, B
Grubość warstwy, min - max, [mm]

od 5 do 30

od 4 do 8

od 10 do 25

Przewodniość cieplna, (λ10, dry) [W/(m·K)]

1,11

0,82

0,61

0,61

Absorpcja wody

WC 0

WC 0

WC 0

WC 0

≤ 85

≤ 35

≤ 21

≤ 21

Przepuszczalność pary wodnej, µ
Średnie zużycie przy grubości warstwy 1 mm, [kg/m ]

1,6

1,4

1,3

1,1

Możliwość nakładania maszynowo (natryskowo)

NIE

TAK

TAK

TAK

2

Stosowanie: na zewnątrz

TAK

TAK

TAK

NIE

Stosowanie: wewnątrz

TAK

TAK

TAK

TAK

Mrozoodporność

TAK

NIE

TAK

NIE

Wodoodporność

TAK

NIE

TAK

NIE

ZOBACZ CO DLA CIEBIE
PRZYGOTOWALIŚMY ...

DOŁĄCZ DO

TEAM
ARSANIT

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA WYKONAWCÓW

ZAPRAWY MURARSKIE
Zapraw murarskich używa się do łączenia cegieł lub innych elementów
wykorzystywanych przy budowie domu.
Zaprawa murarska jest produktem pełniącym istotną rolę w zachowaniu odpowiednich właściwości cieplnych i konstrukcyjnych ścian. Zastosowanie właściwej zaprawy pozwala nie tylko
uzyskać trwałe połączenie elementów muru, ale także wpływa na jego wytrzymałość i lepszą
izolacyjność termiczną.
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ZAPRAWY MURARSKIE

ZM-06
Zaprawa murarska
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / worek 25 kg
Zaprawa murarska ZM-06 przeznaczona jest do wznoszenia murów z cegły,
pustaków ceramicznych oraz murowania fundamentów, ścian piwnic.
Można ją stosować w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym do prac
remontowych, budowlanych.
 Tradycyjna zaprawa cementowo-wapienna
• Stosowana do wznoszenia ścian i filarów z elementów ceramicznych
• Stosowana do wznoszenia ścian z elementów lekkich i komórkowych
• Łatwa w stosowaniu

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Wodoodporność: TAK

ZUŻYCIE:
30 kg/m2 (przy grubości muru 24 cm)

Mrozoodporność: TAK

PROPORCJE MIESZANIA:
3,5 l wody na 25 kg zaprawy

Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz

GRUBOŚĆ WARSTWY (MIN-MAX):
6 – 40 mm

Absorpcja wody: ≤ 0,1 kg/(m2·min0,5)
Okres przydatności: 12 miesięcy

ZBK-012
Zaprawa cienkowarstwowa, szara
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / worek 25 kg
Zaprawa cienkowarstwowa ZBK-012 stosowana jest do murowania ścian
z bloczków (spoina grubości od 2 do 8 mm), kształtek oraz innych elementów
z betonu komórkowego i gazobetonu. Produkt sprawdza się również w trakcie
robót murarskich tj.: wznoszenie murów z cegieł, pustaków i pozostałych tego
typu materiałów ceramicznych, betonowych lub wapienno-piaskowych.
Zaprawa może być używana także do wyrównywania i szpachlowania
powierzchni (grubość warstwy ok. 3 mm).
• Łatwa w stosowaniu
• Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M5 i Klasa M10
• Stosowana do łączenia elementów na cienkie spoiny
• Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscach spoin
między elementami muru
OPAKOWANIE:
Worek 25 kg
UZIARNIENIE (MAX):
0,5 mm
ZUŻYCIE:
4,5 kg/m² (przy grubości muru 24 cm)
PROPORCJE MIESZANIA:
5,50 - 6,25 l wody na 25 kg zaprawy
GRUBOŚĆ WARSTWY (MIN-MAX):
1 – 5 mm

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Wodoodporność: TAK
Mrozoodporność: TAK
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M5 i Klasa M10
Absorpcja wody: ≤ 1,1 kg/(m2·min0,5)
Okres przydatności: 12 miesięcy
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ZAPRAWY MURARSKIE

ZBK BIAŁA
Zaprawa cienkowarstwowa, biała
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / worek 25 kg
Zaprawę cienkowarstwową ZBK BIAŁA białą stosuje się do cienkowarstwowego (spoina grubości max. 3 mm) murowania ścian z bloczków, kształtek
i innych elementów z betonu komórkowego i gazobetonu. Nadaje się również
do innych robót murarskich tj.: wznoszenie murów z cegieł, pustaków oraz
innych tego typu materiałów ceramicznych, betonowych lub wapienno-piaskowych (silikaty). Zaprawa może być używana również do wyrównywania
oraz szpachlowania powierzchni (grubość warstwy do max. 5 mm). Cienkowarstwowa zaprawa murarska przeznaczona jest do stosowania w konstrukcjach murowych ze spoinami o grubości 1- 3 mm, w murach zewnętrznych
naziemnych, później tynkowanych oraz w murach wewnętrznych.
• Łatwa w stosowaniu
• Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M5 i Klasa M10
• Stosowana do łączenia elementów na cienkie spoiny
• Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscach spoin
między elementami muru
ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Wodoodporność: TAK

UZIARNIENIE (MAX):
≤ 1,0 mm

Mrozoodporność: TAK

ZUŻYCIE:
4,5 kg/m² (przy grubości muru 24 cm)

Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz

PROPORCJE MIESZANIA:
5,50 - 6,25 l wody na 25 kg zaprawy

Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M5 i Klasa M10
Absorpcja wody: ≤ 1,0 kg/(m2·min0,5)

GRUBOŚĆ WARSTWY (MIN-MAX):
1 – 5 mm

Okres przydatności: 12 miesięcy

ZMK-018
Zaprawa murarska do klinkieru z trasem
punkty w programie Team Arsanit: 3 pkt / worek 25 kg
Zaprawa murarska do klinkieru ZMK-018 jest specjalną zaprawą do murowania
i spoinowania ścian, ścian elewacyjnych, ogrodzeń, kominów oraz elementów
małej architektury z cegły oraz innych produktów klinkierowych.
• Dostępna w 3 kolorach: szarym, grafitowym, brązowym
• Po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę o konsystencji
gęsto plastycznej
• Skutecznie zmniejsza ryzyko powstawania białych zacieków
oraz wykwitów
• Przeznaczona do pełno spoinowanego murowania z licowych
cegieł klinkierowych

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg
ZUŻYCIE:
25 kg/m2 (przy grubości muru 24 cm)
PROPORCJE MIESZANIA:
3,5 - 4,0 l wody na 25 kg zaprawy
GRUBOŚĆ WARSTWY (MIN-MAX):
5 – 20 mm
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ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Wodoodporność: TAK
Mrozoodporność: TAK
Do stosowania: na zewnątrz / wewnątrz
Absorpcja wody: ≤ 0,8 kg/(m2·min0,5)
Okres przydatności: 12 miesięcy

ZAPRAWY MURARSKIE

ZESTAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW:
ZAPRAWY MURARSKIE
Cecha / Produkt

ZM-06

Kolor zaprawy

szary

ZBK-012

ZMK-018

biały

szary

szary
Uziarnienie, [mm]
Wytrzymałość na ściskanie, Klasa
Grubość warstwy, min - max, [mm]

2
M10
od 6 do 40

0,5
M5
M10
od 1 do 5

graﬁtowy
brązowy
0,5
M5
od 5 do 20

Przewodniość cieplna, (λ10, dry) [W/(m·K)]

1,11

0,61

1,11

Absorpcja wody, [kg/(m2·min0,5)]

≤ 0,1

≤ 1,0

≤ 0,8

Przepuszczalność pary wodnej, µ

15/35

15/35

15/35

30 kg/m2

4,5 kg/m2

25 kg/m2

Średnie zużycie, [kg/m2]
Bloczki bez proﬁlowania
(mur z wypełnionymi spoinami pionowymi)

(grubość muru 24 cm, (grubość muru 24 cm, (grubość muru 24 cm,
spoina 10 mm)
spoina 3 mm)
spoina 10 mm)

Stosowanie: na zewnątrz

TAK

TAK

TAK

Stosowanie: wewnątrz

TAK

TAK

TAK

Mrozoodporność

TAK

TAK

TAK

Wodoodporność

TAK

TAK

TAK

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
DLA FIRM WYKONAWCZYCH

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ DYSTRYBUTOR
MA STATUS GOLD ?

WIĘCEJ PUNKTÓW ZA ZAKUPY U DYSTRYBUTORÓW GOLD !

ZAPRAWY NAPRAWCZE
W tej kategorii znajdą Państwo sprawdzone i skuteczne zaprawy wyrównująco-naprawcze, stosowane do niwelowania ubytków, zagłębień i innych nierówności
podłoża o charakterze miejscowym a także produkty stosowane do renowacji
betonu, wchodzące w skład systemu RAPID CONCRETE.
W swojej ofercie posiadamy również doskonałej jakości zaprawy murarskie i tynkarskie
- znajdą je Państwo kilka stron wcześniej.
ZAPRAWY NAPRAWCZE
Cecha / Produkt
Kolor zaprawy
Uziarnienie, [mm]
Wytrzymałość na ściskanie, Klasa [MPa]
Przyczepność, [MPa]
Grubość warstwy, min. - max, [mm]
Średnie zużycie przy grubości warstwy 1 mm, [kg/m2]
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ZW-013

RC-10

RC-20

RC-30

szary

ceglasty

szary

szary

0,5

-----

-----

-----

R1 (≥ 10)

-----

R2

R2

≥ 0,8

≥ 0,8

≥ 0,8

≥ 0,8

od 5 do 15

od 5 do 15

od 10 do 60

od 1 do 10

1,6

1,4

1,9

1,4

ZAPRAWY NAPRAWCZE

ZW-013
Zaprawa wyrównująca
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / worek 25 kg
Zaprawa wyrównująca ZW-013 przeznaczona jest do szybkiego wyrównywania powierzchni typowych podłoży mineralnych przed położeniem okładzin
ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem
cienkowarstwowych podkładów podłogowych.
Należy ją stosować do niwelowania ubytków i zagłębień oraz innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym. Do wyrównania większych
powierzchni należy zastosować: zaprawę tynkarską ZT-05 - w przypadku
ścian lub zaprawę posadzkową ZP-07 - w przypadku podłóg.
• Łatwa w stosowaniu
• Duża przyczepność do podłoża
• Wyrób do naprawy niekonstrukcyjnej - do wyrównywania ubytków
• Przeznaczona do drobnych prac murarskich
(wypełnianie i szpachlowanie ubytków)
OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Wodoodporność: TAK

UZIARNIENIE
0,0 – 0,5 mm

Mrozoodporność: TAK

ZUŻYCIE:
1,5 – 1,6 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz

PROPORCJE MIESZANIA:
3,75 – 4,00 l wody na 25 kg zaprawy

Wytrzymałość na ściskanie: Klasa R1 (≥ 10 MPa)
Przyczepność: ≥ 0,8 MPa

GRUBOŚĆ WARSTWY (MIN-MAX):
5 – 15 mm

Okres przydatności: 12 miesięcy

RAPID CONCRETE
RC-10
Zaprawa sczepna i antykorozyjna
do napraw betonu

punkty w programie Team Arsanit: 19 pkt / worek 25 kg
Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania warstwy kontaktowej (mostka
adhezyjnego) oraz ochrony antykorozyjnej w systemie naprawy betonów
RAPID CONCRETE. System umożliwia naprawę betonu, żelbetu uszkodzonego pod wpływem czynników mechanicznych lub korozyjnych. Nadaje się
do naprawiania takich elementów jak: balkony, tarasy, wsporniki, słupy,
nadproża, itp.

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg
ZUŻYCIE:
ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Przyczepność: ≥ 0,8 MPa
Okres przydatności: 6 miesięcy

PROPORCJE MIESZANIA:
7,5 l wody na 25 kg zaprawy
GRUBOŚĆ WARSTWY (MIN-MAX):
5 – 15 mm
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ZAPRAWY NAPRAWCZE

RAPID CONCRETE
RC-20
Zaprawa naprawcza gruboziarnista
do naprawy betonu (10-60 mm)

punkty w programie Team Arsanit: 15 pkt / worek 25 kg
Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania zasadniczej warstwy naprawczej w systemie naprawy betonów RAPID CONCRETE. System umożliwia
naprawę betonu, żelbetu uszkodzonego pod wpływem czynników mechanicznych lub korozyjnych. Nadaje się do naprawiania takich elementów jak:
balkony, tarasy, wsporniki, słupy, nadproża, schody, posadzki itp. Może
stanowić także warstwę naprawczą przy niewielkich uszkodzeniach
w zakresie jej zastosowania od 10 do 60 mm (bezpośrednio na warstwę
zaprawy RAPID CONCRETE RC 10) lub też być podkładem pod dodatkowe
dekoracyjne wykończenie powierzchni.

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Przyczepność: ≥ 0,8 MPa

ZUŻYCIE:
ok. 1,9 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

Okres przydatności: 12 miesięcy

PROPORCJE MIESZANIA:
3,0 l wody na 25 kg zaprawy
GRUBOŚĆ WARSTWY (MIN-MAX):
10 – 60 mm

RAPID CONCRETE
RC-30
Zaprawa naprawcza drobnoziarnista
do naprawy betonu (1-10 mm)

punkty w programie Team Arsanit: 17 pkt / worek 25 kg
Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania ostatecznej warstwy wykończeniowej w systemie naprawy betonów RAPID CONCRETE. System umożliwia
naprawę betonu, żelbetu uszkodzonego pod wpływem czynników mechanicznych lub korozyjnych. Nadaje się do naprawiania takich elementów jak:
balkony, tarasy, wsporniki, słupy, nadproża, itp. Może być też stosowana do
miejscowej naprawy i wypełnień innych powierzchni betonowych (np. raki).
Nadaje się także jako warstwa naprawcza przy niewielkich uszkodzeniach
w zakresie jej zastosowania od 1 do 10 mm (bezpośrednio na warstwę
zaprawy RAPID CONCRETE RC 10) lub też być podkładem pod dodatkowe
dekoracyjne wykończenie powierzchni.

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg
ZUŻYCIE:
ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
PROPORCJE MIESZANIA:
5,00 – 5,50 l wody na 25 kg zaprawy
GRUBOŚĆ WARSTWY (MIN-MAX):
1 – 10 mm
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ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Przyczepność: ≥ 0,8 MPa
Okres przydatności: 12 miesięcy

System renowacji betonu: ARSANIT RAPID CONCRETE
Beton zbrojony narażony jest na szkodliwe oddziaływanie czynników wywołujących jego korozję (m.in. mróz, deszcz, czynniki biologiczne,
związki chemiczne występujące w powietrzu oraz uszkodzenia mechaniczne), dlatego w trosce o funkcjonalność całego obiektu budowlanego konieczne staje się przeprowadzenie naprawy i dodatkowego zabezpieczenia. System ARSANIT RAPID CONCRETE służy do kompleksowej renowacji różnego rodzaju konstrukcji betonowych i żelbetowych. Dzięki produktom, wchodzącym w skład systemu, możliwe jest
naprawianie konstrukcji nawet przy ich znacznej destrukcji (silna korozja lub uszkodzenia mechaniczne) w takich elementach jak:
balkony i tarasy, wsporniki, słupy, nadproża, stropy, zbiorniki betonowe i żelbetowe, konstrukcje szkieletowe, baseny, kominy, chłodnie itp.
W dzisiejszych czasach, w przypadku napraw betonu wyznaje się zasadę kompatybilności – czyli jego naprawiania poprzez zastosowanie
wyrobów o parametrach technicznych maksymalnie zbliżonych do parametrów naprawianego elementu. System napraw betonu ARSANIT
RAPID CONCRETE obejmuje kilka produktów, testowanych w laboratorium i sprawdzanych na inwestycjach, które umożliwią skuteczną
naprawę betonowych elementów obiektów budowlanych oraz całych budowli monolitycznych.

RAPID CONCRETE RC-10
zaprawa sczepna i antykorozyjna
do naprawy betonu

RAPID CONCRETE RC-20
zaprawa naprawcza gruboziarnista
do naprawy betonu (10-60 mm)

RAPID CONCRETE RC-30
zaprawa naprawcza drobnoziarnista
do naprawy betonu (1-10 mm)

Naprawa betonu to proces składający się z kilku etapów wymagających dogłębnej analizy i doboru właściwych rozwiązań.
Naprawa konstrukcji betonowych:

1

Skucie wszelkich luźnych i skorodowanych fragmentów betonu, oczyszczenie powierzchni do „zdrowej” warstwy (zdrowy beton
powinien mieć wartość pH od 12,5 - 13,5)

2

Oczyszczenie powierzchni stali zbrojeniowej z rdzy poprzez ręczne lub mechaniczne szczotkowanie, hydropiaskowanie itp.

3

Nałożenie RC-10 na stal zbrojeniową jako warstwę antykorozyjną (należy nałożyć ją do 3 godzin po oczyszczeniu zbrojenia)

4

Nałożenie RC-10 jako warstwy kontaktowej na matowo-wilgotną powierzchnię betonu i zbrojenia

5

Uzupełnienie ubytków – w zależności od głębokości przy użyciu RC-20 lub RC-30

6

Wyrównanie powierzchni przy pomocy szpachlówki RC-30

7

Nałożenie warstwy zabezpieczającej powierzchnię betonu (JOKERFarb)
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PODKŁADY PODŁOGOWE
Podłoga powinna być wykonana solidnie, aby nie tylko estetycznie
wyglądała, ale również wytrzymała lata użytkowania.
Niezbędne jest wykonanie podkładu, który będzie dostatecznie równy oraz zapewni odpowiednią odporność na obciążenia. Uzyskanie stabilnej, jednorodnej powierzchni umożliwi zastosowanie naszych podkładów podłogowych do podłoży betonowych, cementowych, anhydrytowych, podłożach z płyt wiórowych i innych.
W ofercie posiadamy zaprawy samopoziomujące (w tym szybkoschnące), które mogą być
wykorzystywane również w systemach ogrzewania podłogowego.
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PODKŁADY PODŁOGOWE

ZP-07
Zaprawa posadzkowa (20-60 mm)
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / worek 25 kg
Zaprawa posadzkowa ZP-07 przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych cementowych podkładów podłogowych o grubości od 20-60 mm.
Stosowana na podłożach betonowych, cementowych, anhydrytowych itp.
w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.
• Nadaje się na wszystkie podłoża oparte na spoiwach hydraulicznych
oraz na izolacje
• Minimalna grubość warstwy: 20 mm - podkład zespolony /
35 mm - podkład oddzielony / 40 mm - podkład pływający
• Po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę
• Łatwa do rozprowadzania
• Wysoka wytrzymałość

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

ZUŻYCIE:
ok. 2,0 kg/1 m2 przy 1 mm grubości warstwy

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Ruch pieszy po: 48 godzinach
Wytrzymałość na ściskanie: C16
Wytrzymałość na zginanie: F3

PROPORCJE MIESZANKI:
ok. 3,5 l wody na 25 kg zaprawy

Wodoodporność: TAK
Mrozoodporność: TAK
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Okres przydatności: 12 miesięcy

ZS-014
Zaprawa samopoziomująca (2-20 mm)
punkty w programie Team Arsanit: 9 pkt / worek 25 kg
Zaprawa ZS-014 jest to samopoziomująca masa do wykonywania cienkich
(o grubości 2-20 mm), wyrównująco - wygładzających podkładów podłogowych
wewnątrz obiektów budownictwa ogólnego i mieszkalnego. Może być stosowana na podłożach: betonowych, anhydrytowych, pod wykładziny z PCV, dywanowe, parkiet, terakotę, gres, kamień i panele podłogowe.
• Grubość warstwy 2-20mm (do stosowania wewnątrz pomieszczeń)
• Po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę, bardzo łatwa
do rozprowadzania
• Wysoka wytrzymałość i twarda powierzchnia
• Duża przyczepność do podłoża
• Stosowana w systemie ogrzewania podłogowego
• Możliwość układania dalszych warstw wykończeniowych
po ok. 7 dniach od wylania

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg
ZUŻYCIE:
1,5 kg/m2 przy 1 mm grubości warstwy
PROPORCJE MIESZANKI:
5 - 5,5 l wody na 25 kg zaprawy

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Sprawdź nasz preparat gruntujący
UNI-KONTAKT HD
szczegóły na str. 38
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Ruch pieszy po: 12 godzinach (dla grubości warstwy 20 mm)
Wytrzymałość na ściskanie: C16
Wytrzymałość na zginanie: F4
Sposób nakładania: ręczne/mechaniczne
Okres przydatności: 6 miesięcy
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PODKŁADY PODŁOGOWE

ZSF-015
Cementowa, średniowarstwowa
wylewka samopoziomująca (5-35 mm)
punkty w programie Team Arsanit: 10 pkt / worek 25 kg
Zaprawa ZSF-015 to samopoziomująca masa do wykonywania średniowarstwowych (grubości 5-35 mm), wyrównująco-wygładzających podkładów
podłogowych wewnątrz obiektów budownictwa ogólnego i mieszkalnego.
Nadaje się do stosowania na podłożach nośnych i sztywnych: podkładach
cementowych oraz anhydrytowych i betonowych. Stosowana jest jako
warstwa wyrównująco-wygładzająca pod wykładziny podłogowe z PCV,
dywanowe, parkiet, terakotę, gres, kamień i panele podłogowe również
w konstrukcjach podłóg ogrzewanych.
• Po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę,
bardzo łatwa do rozprowadzania
• Odporna na ścieranie
• Stosowana w systemie ogrzewania podłogowego
• Możliwość układania dalszych warstw wykończeniowych
po ok. 7 dniach od wylania

Sprawdź nasz preparat gruntujący
UNI-KONTAKT HD
szczegóły na str. 38
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg
ZUŻYCIE:
1,3 - 1,5 kg/m2 przy 1 mm grubości warstwy
PROPORCJE MIESZANKI:
5 l wody na 25 kg zaprawy

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Ruch pieszy po: od 6 do 12 godzin
Wytrzymałość na ściskanie: C16
Wytrzymałość na zginanie: F4
Sposób nakładania: ręczne/mechaniczne
Okres przydatności: 6 miesięcy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE ZAPRAW SAMOPOZIOMUJĄCYCH
Grubość warstwy stosowania [mm]
Proporcje mieszania z wodą
Do stosowania w systemie ogrzewania podłogowego
Przeznaczony do ręcznego wykonywania warstwy wyrównującej
Przeznaczony do mechanicznego wykonywania warstwy wyrównującej
Orientacyjne zużycie na m2 przy grubości 2 mm [kg]
Orientacyjne zużycie na m2 przy grubości 10 mm [kg]
Orientacyjne zużycie na m2 przy grubości 20 mm [kg]
Orientacyjne zużycie na m2 przy grubości 30 mm [kg]
Orientacyjne zużycie na m2 przy grubości 35 mm [kg]
Ruch pieszy po czasie [godz.] - w zależności od grubości warstwy
Warstwa wykończeniowa: płytki ceramiczne
Warstwa wykończeniowa: panele PCV
Warstwa wykończeniowa: wykładzina podłogowa
Warstwa ostateczna (usuwanie defektów i chropowatości)
Modernizacja podłóg i innych elementów (np. schody)

ZS-014
2-20
5,25
tak
tak
tak
3,00
15
30
n/d
n/d
12
tak
tak
tak
nie
nie

ZSF-015
5-35
5,00
tak
tak
tak
n/d
15
30
45
52,5
6-12
tak
tak
tak
nie
nie

Dane odnoszą się do temp. +20oC (podłoże, materiał, woda) oraz wilgotności 60%
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NOWA SZATA
GRAFICZNA OPAKOWAŃ!
CHARAKTERYSTYCZNY
KOLOR PRODUKTU

CZYTELNY
SYMBOL
PRODUKTU

NAZWA
PRODUKTU

OPIS
PRODUKTU

WAGA
OPAKOWANIA

ZASTOSOWANIE
I CECHY PRODUKTU

HYDROIZOLACJE
Hydroizolacja to zabezpieczenie powierzchni przed wodą i wilgocią w pomieszczeniach
szczególnie na to narażonych typu łazienki,
kuchnie oraz balkony i tarasy.
W naszej ofercie znajdą Państwo kilka
zaawansowanych produktów do wykonania
hydroizolacji, umożliwiających prowadzenie
prac w najbardziej profesjonalny sposób.
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Zobacz krótką prezentację
dot. wykonania hydroizolacji

HYDROIZOLACJE

HYDROGRUNT
Grunt pod hydroizolacje
punkty w programie Team Arsanit: 16 pkt / wiadro 10 l
Oparty na dyspersji kopolimerowej, silnie wnikający w głąb podłoża, stosowany do wzmacniania podkładów cementowych i ograniczenia kurzenia się ich
powierzchni. Produkt pomaga wyregulować chłonność podłoża oraz zmniejszyć karbonatyzację żelbetu, zwiększa przyczepność kolejnych warstw
a także zwiększa samorozpływ wylewek oraz tiksotropowych szpachlówek.
• Gruntowanie podłoży betonowych, balkonów i tarasów, pod hydroizolacje
zespolone z okładzinami płytkowymi
• Gruntowanie podłoży betonowych przed wygładzeniem za pomocą mas
samopoziomujących
• Gruntowanie podłoży żelbetowych przed wygładzaniem zaprawami PCC
• Gruntowanie między warstwami wyrównującymi, jeżeli pierwsza jest
dostatecznie wyschnięta
• Na tynki gipsowe przed naniesieniem produktów na bazie cementu
• Na powierzchniach anhydrytowych przed naniesieniem produktów na
bazie cementu
• Na tynkach cementowych przed naniesieniem produktów na bazie gipsu
• Produkt jednoskładnikowy
• Do pomieszczeń mokrych
• Nadaje się na balkony i tarasy

Czas wstępnego przesychania: około 15 minut
Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C
Sposób nakładania: pędzel / wałek

ZUŻYCIE:
0,1 - 0,5 kg/m2

OPAKOWANIE:
Wiadro 10 l

Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Okres przydatności: 12 miesięcy

HYDROISOLATOR
Folia w płynie
punkty w programie Team Arsanit: 15 pkt / wiadro 5 kg
Jednoskładnikowa, gotowa do użycia płynna masa uszczelniająca na bazie
elastycznej dyspersji. Nadaje się do wykonywania izolacji przeciwwodnych
wewnątrz i na zewnątrz. Po wyschnięciu tworzy bezszwową, trwałą, elastyczną powłokę izolacyjną. Idealna na tarasy i balkony oraz do pomieszczeń
mokrych tj.: łazienki, łaźnie, kuchnie, kabiny prysznicowe, pralnie czy pomieszczenia przemysłowe.
• Produkt jednoskładnikowy
• Do wykonywania warstw hydroizolacyjnych
• Wysoka elastyczność
• Posiada zdolność do mostkowania rys w podłożu
• Zapewnia całkowitą wodoszczelność
• Produkt mrozoodporny
• Do pomieszczeń mokrych
• Na balkony i tarasy
Czas wstępnego przesychania:
ok 2 godz. (każda kolejna warstwa)
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Wodoszczelność: Brak przenikania
OPAKOWANIE:
Wiadro 5 kg
ZUŻYCIE:
ok. 1,4 kg/m2 przy 1 mm grubości warstwy

ILOŚĆ NA PALECIE:
5 kg x 72 szt. = 360 kg

Sposób nakładania: pędzel / wałek
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Okres przydatności: 24 miesiące
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HYDROIZOLACJE

HYDROISOLATOR 1K
Elastyczna, jednoskładnikowa
izolacja przeciwwodna
punkty w programie Team Arsanit: 26 pkt / worek 25 kg
Produkt stworzony na bazie cementu i żywic syntetycznych. Nadaje się do
uszczelniania balkonów, tarasów, łazienek oraz basenów.
• Elastyczna - wzmocniona włóknami
• Posiada zdolność do mostkowania rys w podłożu
• Wodoszczelna i paroprzepuszczalna
• Do stosowania w pomieszczeniach mokrych pod okładziny

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
48 kg x 25 szt. = 1200 kg

Pełna wytrzymałość: po 7 dniach
Min. ilość warstw zaprawy: 2 warstwy

ZUŻYCIE:
Zużycie: ok. 3,5 - 4,0 kg/m2
PROPORCJE MIESZANIA:
przy nakładaniu pędzlem ok. 200 ml wody / 1 kg suchej mieszanki
przy szpachlowaniu ok. 150 ml wody / 1 kg suchej mieszanki

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Sposób nakładania:
pędzel (pierwsza warstwa) + paca (kolejne warstwy)
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Okres przydatności: 6 miesięcy

HYDROISOLATOR 2K

ZESTAW = Komponent A + Komponent B

Dwuskładnikowa izolacja
przeciwwodna
punkty w programie Team Arsanit: 40 pkt / zestaw
Produkt na bazie cementu i żywic syntetycznych do uszczelniania balkonów,
tarasów, łazienek i basenów.
• Elastyczna – wzmocniona włóknami
• Posiada zdolność do mostkowania rys w podłożu
 Wodoszczelna
• Nie zawiera rozpuszczalników, nie zawiera emulgatorów typu apeo

OPAKOWANIE:
Komponent A: worek 25 kg
Komponent B: kanister 8,3 kg
ILOŚĆ NA PALECIE:
SKŁADNIK A: 25 kg x 48 szt. = 1200 kg
SKŁADNIK B: 8,3 kg x 48 szt. = 398,4 kg
ZUŻYCIE:
ok. 1,6 kg/m2 przy 1 mm grubości warstwy
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Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Wodoszczelność: Brak przenikania
Sposób nakładania: ręczne (paca ) / mechaniczne
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Okres przydatności:
Składnik A: 12 miesięcy
Składnik B: 24 miesiące

HYDROIZOLACJE

AKCESORIA DO PRAC HYDROIZOLACYJNYCH
Hydro-TU

taśma uszczelniająca

punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / 50 m.b.

Hydro-NW

narożnik uszczelniający wewnętrzny

punkty w programie Team Arsanit: 3 pkt / paczka 25 szt.

Hydro-MS

mankiet uszczelniający ścienny

punkty w programie Team Arsanit: 3 pkt / paczka 25 szt.

Hydro-MU

membrana uszczelniająca

punkty w programie Team Arsanit: 3 pkt / rolka

Hydro-TUB taśma uszczelniająca z paskiem butylowym

punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / 10 m.b.

Hydro-NZ

narożnik uszczelniający zewnętrzny

punkty w programie Team Arsanit: 3 pkt / paczka 25 szt.

Hydro-MP

mankiet uszczelniający podłogowy

punkty w programie Team Arsanit: 3 pkt / paczka 10 szt.

Hydro-SD6 / Hydro-SD8

sznur dylatacyjny

punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / 1000 m.b. (Hydro-SD6)
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / 550 m.b. (Hydro-SD8)
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HYDROIZOLACJE

Jak wykonać
HYDROIZOLACJĘ

Kup zestaw akcesoriów do hydroizolacji, który zawiera:
 1 x Hydro-TU – taśma uszczelniająca
TPER 120 mm (7 m.b.)
 1 x Hydro-NW – narożnik uszczelniający
wewnętrzny TPER
 2 x Hydro-MS – mankiet uszczelniający
ścienny TPER 120 mm

Wskazówki krok po kroku

1
Zagruntowanie powierzchni Hydrogruntem. Aplikowanie
pierwszej warstwy masy uszczelniającej (Hydroisolator - folia w
płynie). Wklejanie narożnika.

4
Wklejanie taśmy uszczelniającej w dylatacji pionowej.
Formowanie taśmy.

7
Aplikacja masy uszczelniającej.

punkty w programie Team Arsanit:
2 pkt / zestaw

2
Układanie narożnika oraz aplikowanie drugiej warstwy izolacji
przeciwwilgociowej, przy czym pewna środkowa część elementu
pozostaje niepokryta masą.

5
Aplikacja drugiej warstwy masy uszczelniającej.

8
Montaż mankietu ściennego. Formowanie, nanoszenie drugiej
warstwy masy uszczelniającej.

3
Przygotowanie powierzchni pod taśmę uszczelniającą. Wklejanie
taśmy uszczelniającej.

6
Przygotowanie powierzchni, montaż maty uszczelniającej na
ścianie lub mankietu ściennego, formowanie.

9
Przygotowanie powierzchni pod montaż maty uszczelniającej
i mankietu podłogowego, nanoszenie pierwszej warstwy masy
uszczelniającej, pomiar średnicy rury spustowej.

10

11

12

Przygotowanie otworu w mankiecie podłogowym, montaż.

Formowanie, nanoszenie drugiej warstwy masy uszczelniającej.

Hydroizolacja przed ostatnim etapem klejenia płytek.
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System hydroizolacji balkonów ARSANIT
Czeka Cię remont
balkonu bądź
wykonanie tarasu
od podstaw?

Pomożemy!

Zapoznaj się z naszą ofertą produktów służących do ich izolacji
przeciwwodnej, które będą Ci potrzebne zarówno w trakcie budowy nowej
konstrukcji, jak i renowacji już istniejącej.
Powierzchniowy sposób odprowadzenia wody z balkonu polega na wykonaniu szczelnej i odpornej na uszkodzenia warstwy, po której spływa woda
opadowa. Najczęściej jest to tzw. uszczelnienie zespolone, czyli hydroizolacja wykonana z elastycznych zapraw: jednokomponentowej HYDROISOLATOR 1K lub dwukomponentowej HYDROISOLATOR 2K (zwanych także
szlamami) w połączeniu z okładziną ceramiczną jako warstwą ochronną.

1. Jastrych spadkowy (zalecamy spadek o wielkości 1,5 - 2,5%)
2. HYDROISOLATOR 1K / 2K
3. Proﬁl okapowy (montowany wokół krawędzi balkonu)
4. Podwójna warstwa HYDROIZOLATOR 1K / 2K z wtopioną siatką zbrojącą
5. Taśma uszczelniająca HYDRO-TU
6. Klej do płytek CERAMIK ULTRA C2TE
7. Okładzina ceramiczna
8. Elastyczna zaprawa do spoinowania (fuga)

6
4

7

5

8

1
2
3

Przekrój balonu (warstwa po warstwie)

KLEJE DO PŁYTEK
Wybierając klej do płytek musimy pamiętać o wielu różnych czynnikach,
aby dobrać odpowiedni produkt. Decyzja powinna zostać podjęta na
podstawie rodzaju podłoża, formatu płytek oraz miejsca, w którym będą
one mocowane – wewnątrz czy na zewnątrz budynku.
W naszej ofercie znajdą Państwo kilka rodzajów klejów – niektóre idealnie sprawdzą się przy
wykończeniu kuchni czy łazienki, inne – ze względu na swoje parametry – znajdą zastosowanie na balkonach i tarasach, a nawet na podłożach z ogrzewaniem podłogowym. Na uwagę
zasługuje nowość – CERAMIK ULTRA C2TE – klej o podwyższonych parametrach z wydłużonym czasem otwartym oraz zmniejszonym spływem!
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KLEJE DO PŁYTEK

CERAMIK CZ-01
Klej do płytek zwykły,
klasa C1
punkty w programie Team Arsanit: 3 pkt / worek 25 kg
CERAMIK CZ-01 to cienkowarstwowa, wodoodporna zaprawa klejąca przeznaczona do przyklejania płytek ceramicznych - ściennych i podłogowych oraz do
sztywnych podłoży tj. tynki, jastrychy oraz beton wewnątrz pomieszczeń. Klej jest
bardzo wygodny i łatwy w użyciu, a zarazem bardzo wydajny (ok. 5 m2/worek).
Podłoże, na które stosuje się klej CERAMIK CZ-01 powinno być czyste, równe,
wolne od oleju, tłuszczu, resztek farb i innych powłok malarskich. Podłoża silnie
chłonne należy zagruntować. Zaprawę klejową CERAMIK CZ-01 należy nanieść
na przygotowane podłoże za pomocą pacy zębatej o długości zębów 3-8 mm.
Przyklejanie płytek należy wykonać w czasie do 20 minut od nałożenia zaprawy
na podłoże. Czas korygowania płytki wynosi ok. 10 minut. Grubość warstwy nie
powinna przekraczać 5mm. Po całkowitym związaniu należy przystąpić do
spoinowania.
OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

ZUŻYCIE:
2 kg - 5 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Wodoodporność: TAK
Fugowanie: po 24 godz.
Użytkowanie posadzki: po 24 godz.

PROPORCJE MIESZANIA:
5,5 l wody na 25 kg kleju

Czas otwarty: min. 20 minut

GRUBOŚĆ WARSTWY KLEJU (MIN-MAX):
2-5 mm

Do stosowania: wewnątrz (ściany/podłogi)
Okres przydatności: 12 miesięcy

DOPUSZCZALNE FORMATY PŁYTEK:
do 30 cm

CERAMIK CE-02
Klej do płytek elastyczny,
klasa C2
punkty w programie Team Arsanit: 8 pkt / worek 25 kg
Klej CERAMIK CE-02 jest specjalną zaprawą klejową, mrozo i wodoodporną
o wszechstronnym zastosowaniu - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń. Charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością oraz
zwiększoną elastycznością. Jest bardzo wygodny, łatwy w użyciu, a zarazem
bardzo wydajny.
Klej CERAMIK CE-02 stosuje się do przyklejania glazury i terakoty, płytek
elewacyjnych z kamienia naturalnego, kamionkowych i kamiennych na każde
suche lub wilgotne podłoże z materiałów ceramicznych, prefabrykatów
betonowych, gazobetonie, tynkach tradycyjnych, przy wylewkach na ogrzewaniu podłogowym, suchych lastrykach, na płytach kartonowo-gipsowych,
tynkach gipsowych. Doskonale nadaje się na balkony i tarasy.

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg
ZUŻYCIE:
1,5 kg - 3,0 kg
PROPORCJE MIESZANIA:
6,5 l wody na 25 kg kleju
GRUBOŚĆ WARSTWY KLEJU (MIN-MAX):
2-8 mm
DOPUSZCZALNE FORMATY PŁYTEK:
do 40 cm

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Wodoodporność: TAK
Mrozoodporność: TAK
Fugowanie: po 24 godz.
Użytkowanie posadzki: po całkowitym wyschnięciu kleju
Czas otwarty: min. 20 minut
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Okres przydatności: 12 miesięcy
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KLEJE DO PŁYTEK

CERAMIK
ULTRA C2TE
Wysokoelastyczny klej żelowy do płytek
punkty w programie Team Arsanit: 10 pkt / worek 25 kg
Ceramik Ultra C2TE jest klejem cementowym o podwyższonych parametrach:
przyczepności (C2) stworzony na bazie cementu, mieszanki odpowiednio
wyselekcjonowanych kruszyw oraz redyspergowalnych proszków polimerowych. Klej posiada również zmniejszony spływ (T) oraz wydłużony czas
otwarty (E). W zależności od tego, gdzie będzie nakładany klej - na powierzchnie pionowe czy poziome - możemy dopasować jego żelową konsystencję do
potrzeb podłoża, poprzez stosowanie różnych ilości wody zarobowej.
Wyjątkowe właściwości klej zawdzięcza również zastosowaniu nanotechnologii tzn. surowcom nanonoporowatym a nie nanocząsteczkowym. Woda
w kontakcie z minerałami tego typu jest absorbowana w strukturze świeżej
zaprawy klejowej, co pozwala na pełną hydratację cementu, niezależnie od
rodzaju przyklejanych okładziny i na rozszerzalność warunków aplikacyjnych
do temperatury 30oC.
OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

- NOWOŚĆ -

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Wodoodporność: TAK

ZUŻYCIE:
1,3 kg – 3,0 kg

Mrozoodporność: TAK
Fugowanie: po 12 godz.

PROPORCJE MIESZANIA:
7,0 - 8,0 l wody na 25 kg kleju

Użytkowanie posadzki: po 24 godz.

GRUBOŚĆ WARSTWY KLEJU (MIN-MAX):
2-15 mm (cienko- i średniowarstwowa)

Czas otwarty: 30 minut
Do stosowania: na zewnątrz/wewnątrz
Okres przydatności: 12 miesięcy

CERAMIK ULTRA C2TE
- DOPUSZCZALNE FORMATY PŁYTEK
Zastosowanie

DOBÓR PACY DO WIELKOŚCI PŁYTKI

Maksymalny rozmiar płytki

Wewnątrz budynków
podłogi

120 x 120 cm

ściany

90 x 90 cm

z ogrzewaniem

60 x 60 cm

Na zewnątrz budynków
podłogi

60 x 60 cm

ściany

45 x 45 cm

bez zadaszenia

33 x 33 cm (jasne kolory)

Wielkość płytki (bok):

Wymiar zębów pacy:

max. 5 cm
max. 10 cm
max. 20 cm

3 x 3 mm
4 x 4 mm
6 x 6 mm
6 x 6 mm (ściana)
8 x 8 mm (posadzka)
8 x 8 mm (ściana)
10 x 10 mm (posadzka)
10 x 10 mm
12 x 12 mm

max. 30 cm
max. 40 cm
max. 60 cm
max. 80 cm
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THERMATYNK
strukturalny tynk nanosilikonowy

NANOTECHNOLOGIA: Co warto wiedzieć?
Nanostruktura powłoki tynku nanosilikonowego zbudowana jest z fazy nieorganicznej i organicznej poprzez
zminimalizowanie termoplastyczności spoiwa, co zapewnia optymalną proporcję pomiędzy twardością powłoki
i jej elastycznością. Dzięki temu bardzo skutecznie udało się zwiększać trwałość połączenia, a niektóre parametry, jak na przykład przyczepność oraz odkształcalność, polepszone zostały wielokrotnie.Tynk ten ma zredukowaną na poziomie nano kleistość, co umożliwia znaczną redukcję tendencji osadzania się cząstek brudu na
powierzchni i wpływu innych niekorzystnych czynników na elewację.
Maksymalnie zredukowana wodochłonność warstwy wierzchniej oraz optymalny opór dyfuzyjny tworzą szybko
wysychającą powierzchnię, z którą większość zabrudzeń nie ma szans trwale związać się. Zabrudzenia odrywają
się od powierzchni tynku i są usuwane dzięki czynnikom atmosferycznym (deszcz, wiatr), a w związku z tym,
że usunięta zostaje pożywka dla alg i grzybów, to także do minimum redukuję się niebezpieczeństwo ich inwazji.
Tynk w swoim składzie posiada również najnowocześniejszy na rynku biocyd kapsułowany, który swą obecnością
w powłoce zapewnia jej trwałą ochronę przed korozją mikrobiologiczną, dzięki długiemu czasowi uwalniania się
trzech głównych składników aktywnych, które zapewniają odporność na wymywanie oraz naświetlanie UV.
Korzyść estetyczna jest zatem niezaprzeczalna, gdyż elewacja zachowuje swoje wyjątkowe właściwości przez
znacznie dłuższy czas, niż gwarantują to inne rodzaje dzisiejszych tynków. W dłuższej perspektywie czasu, takie
właściwości tynku mają również istotny wpływ na redukcję kosztów konserwacji elewacji, co często jest pomijane
podczas tworzenia kosztorysów zabudowy i eksploatacji elewacji. Odporność mikrobiologiczna została po raz
pierwszy potwierdzona w Krajowej Ocenie Technicznej – badaniami na normę europejską z dodatkowym wymywaniem substancji aktywnych.
Hydrofobowy i wodoszczelny
Odporny na zabrudzenia - posiada właściwości samoczyszczące
Zaimplementowana powłoka BIO-OCHRONA - trwała ochrona przed korozją mikrobiologiczną (algi, grzyby)
Odporny na promieniowanie UVA
Elastyczny oraz odporny na uderzenia
Nanoporowaty i paroprzepuszczalny
Dostępny w palecie 365 kolorów, możliwość opracowania koloru na życzenie!
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Polecamy produkt Sprinter-FT przyspieszający wiązanie i wysychanie tynku
Zapewnia znacznie podwyższoną trwałość kolorów – nawet tych intensywnych!

KLEJE DO OCIEPLEŃ
Aby ocieplenie budynku było wykonane solidnie i trwale, niezbędne jest
zastosowanie właściwego kleju do mocowania płyt styropianowych czy
wełny mineralnej, w zależności od rodzaju docieplenia.
W naszej ofercie znajdą Państwo oba rodzaje, w tym również zaprawy klejowe do zatapiania
siatki zbrojącej - i to w dwóch kolorach - szarą i białą! Ciekawostką w tej kategorii jest z pewnością hybrydowy klej THERMA+ ULTRA-GEL WHITE, który pozwala pominąć tradycyjny etap
gruntowania powierzchni.
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KLEJE DO OCIEPLEŃ

STYRAMIK THS-04
Zaprawa klejowa
do styropianu (białego)
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / worek 25 kg
STYRAMIK THS-04 stosuje się do przyklejania białych płyt styropianowych na
typowych mineralnych podłożach tj.: cegły, tradycyjne tynki cementowe lub
cementowo-wapienne, beton czy gazobeton. Zaprawę klejową STYRAMIK
THS-04 można stosować również do szpachlowania oraz uzupełniania
niewielkich ubytków.
• Dobra przyczepność do podłoża
• Szybki przyrost wytrzymałości
• Do przyklejania styropianowych płyt izolacyjnych do zewnętrznych ścian
budynków ocieplanych systemami THERMA+
w odmianach THERMATynk-A, THERMATynk-SN, THERMATynk-ST,
THERMATynk-SI, THERMATynk TM-010, THERMATynk TM-011

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Okres przydatności: 12 miesięcy

ZUŻYCIE:
ok. 3,3 do 5,0 kg/m2
PROPORCJE MIESZANIA:
5,0 - 6,0 l wody na 25 kg zaprawy

STYRAMIK THS-04G
Zaprawa klejowa
do styropianu (grafitowego)
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / worek 25 kg
Zaprawa do przyklejania grafitowych płyt styropianowych w systemach
ociepleń ścian zewnętrznych. Może być stosowana na różnego rodzaju
podłoża mineralne tj.: betonowe, cementowo-wapienne, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego itp.
• Zbrojona mikrowłóknami – wzmocniona struktura
• Klejenie płyt THERMO Lambda zgodnie z wytycznymi ARSANIT
• Łatwa w stosowaniu
• Ekonomiczna w użyciu
• Szybki przyrost wytrzymałości uniemożliwiający przemieszczanie się
płyt pod wpływem ciepła wywołanego promieniowaniem UV

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Okres przydatności: 12 miesięcy

ZUŻYCIE:
ok. 3,3 do 5,0 kg/m2
PROPORCJE MIESZANIA:
5,0 - 6,0 l wody na 25 kg zaprawy
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THERMA+ TH-03
Zaprawa klejowa do styropianu
i zatapiania siatki (szara)
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / worek 25 kg
Zaprawę THERMA+ TH-03 stosuje się do przyklejania płyt styropianowych
oraz do zatapiania siatki na typowych mineralnych podłożach tj.: cegły,
tradycyjne tynki cementowe lub cementowo-wapienne, beton, gazobeton, ale
również do wykonywania warstwy zbrojącej. Używana w systemach ociepleń
wykonywanych metodą „lekką mokrą” (ETICS) - systemy THERMA+
w odmianach THERMATynk-A, THERMATynk-SN, THERMATynk-ST,
THERMATynk-SI, THERMATynk TM-010, THERMATynk TM-011.
• Wysoka przyczepność do podłoży izolacyjnych i mineralnych
• Zbrojona mikrowłóknami - wzmocniona struktura
• Uelastyczniona dodatkiem polimerów
• Odporna na powstawanie rys i pęknięć oraz na warunki atmosferyczne
• Ekonomiczna w użyciu
• Do przyklejania styropianowych płyt izolacyjnych i zatapiania siatki

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Dostępna również w kolorze białym!

Kolor: szary / biały
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

ZUŻYCIE:
ok. 3,3 do 5,0 kg/m2 (przyklejanie styropianu)
ok. 3,0 do 3,5 kg/m2 (zatapianie siatki)

Okres przydatności: 12 miesięcy

PROPORCJE MIESZANIA:
5,0 - 6,0 l wody na 25 kg zaprawy

THERMA+ULTRA-GEL
WHITE
Biały klej hybrydowy do wykonywania
warstwy zbrojącej 2w1
punkty w programie Team Arsanit: 4 pkt / worek 25 kg
Klej hybrydowy THERMA+ ULTRA-GEL WHITE przeznaczony jest do wykonywania warstwy szpachlowej z zatopioną siatką. Właściwości zaprawy klejącej
pozwalają również na jej aplikację na różnych typach podłoża mineralnego
m.in. drobnowymiarowych elementach murowych (cegły, bloczki, kamień)
betonu (monolitycznego lub elementów prefabrykowanych).
Unikalną cechą zaprawy THERMA+ ULTRA-GEL WHITE jest możliwość wykorzystywania jej do ocieplania budynków nowowznoszonych, ale również wtedy,
gdy istniejące ocieplenie potrzebuje renowacji lub ściana wymaga zwiększenia
izolacji termicznej.

- NOWOŚĆ OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Okres przydatności: 6 miesięcy

ZUŻYCIE:
ok. 4 kg/m2
PROPORCJE MIESZANIA:
23-25% wody względem masy użytej zaprawy
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LANAMIK LW
Zaprawa klejowa
do wełny mineralnej
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / worek 25 kg
W systemie dociepleń THERMA+W zaprawę klejową LANAMIK LW stosuje się
do przyklejania płyt z wełny mineralnej na typowych mineralnych podłożach
tj.: cegły, tradycyjne tynki cementowe lub cementowo-wapienne, beton czy
gazobeton. Zaprawę klejową można stosować również do szpachlowania
oraz uzupełniania niewielkich ubytków.
Używana w systemach ociepleń THERMA+W w odmianach THERMATynk-ST,
THERMATynk-SN, THERMATynk-SI, THERMATynk TM-010, THERMATynk TM-011.
• Dobra przyczepność do podłoża
• Szybki przyrost wytrzymałości
• Do zewnętrznych ścian
• Łatwa w stosowaniu
• Ekonomiczna w użyciu
OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC
Okres przydatności: 12 miesięcy

ZUŻYCIE:
ok. 4 kg/m2
PROPORCJE MIESZANIA:
5,5 - 6,0 l wody na 25 kg zaprawy

THERMA+ TW
Zaprawa klejowa do zatapiania siatki
na wełnie mineralnej (szara)
punkty w programie Team Arsanit: 3 pkt / worek 25 kg
W systemie ociepleń THERMA+W zaprawę klejową THERMA+ TW stosuje się
do wykonywania warstwy zbrojącej. Zaprawę można stosować również do
szpachlowania oraz uzupełniania niewielkich ubytków.
• Wysoka przyczepność do podłoży izolacyjnych i mineralnych
• Zbrojona mikrowłóknami - wzmocniona struktura
• Uelastyczniona dodatkiem polimerów
• Odporna na powstawanie rys i pęknięć oraz na warunki atmosferyczne

Dostępna również w kolorze białym!

OPAKOWANIE:
Worek 25 kg

ILOŚĆ NA PALECIE:
25 kg x 48 szt. = 1200 kg

Kolor: szary / biały
Temperatura stosowania: od +5oC do +25oC

ZUŻYCIE:
ok. 4,0 kg/m2

Okres przydatności: 12 miesięcy

PROPORCJE MIESZANIA:
5,5 - 6,0 l wody na 25 kg zaprawy
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KLEJE POLIURETANOWE
Każdy fachowiec ceni sobie czas na budowie, dlatego wprowadziliśmy
do oferty alternatywne rozwiązanie w formie kleju poliuretanowego
w puszce, do mocowania płyt styropianowych na elewacji.
Nasze produkty z serii STYRAFIX to niskoprężne, jednokomponentowe i gotowe do użycia kleje
mocowane na pistoletach montażowych. Praca z nimi przebiega dużo szybciej niż w przypadku tradycyjnej zaprawy klejowej, którą trzeba uprzednio wymieszać. Dodatkowym atutem
klejów poliuretanowych w puszce jest to, że twardnieją one znacznie szybciej, niż standardowe
zaprawy klejowe oraz są od nich wydajniejsze – jedno opakowanie może wystarczyć na 8 m2
ocieplenia, a przy produkcie STYRAFIX B MAX – nawet do 12 m2 !
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STYRAFIX B
Poliuretanowy klej do styropianu
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / puszka 750 ml
Niskoprężny jednokomponentowy klej poliuretanowy, w wersji z aplikatorem
pistoletowym, przeznaczony jest do mocowania białych płyt styropianowych
EPS oraz płyt XPS przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS)
oraz płyt XPS i EPS przy ocieplaniu fundamentów oraz przyziemnych części
budynków, piwnic itp.
• Łatwy i wygodny w użyciu
• Umożliwia szybkie wykonanie prac związanych z ociepleniem (wstępne
utwardzenie po ok. 2 godzinach, pełne utwardzenie już po 24 godzinach)
• Bardzo dobra przyczepność do podłoży bitumicznych
(bezrozpuszczalnikowych mas kmb, pap zgrzewalnych)
oraz wszelkich podłoży mineralnych
• Doskonała przyczepność do podłoży betonowych, mineralnych,
ceramicznych, tynków
• Stosowany w szerokim zakresie temperatur

OPAKOWANIE:
Puszka 750 ml / karton 12 szt.

ILOŚĆ NA PALECIE:
64 x 12 = 768 sztuk

Temperatura stosowania: od -5oC do +30oC
Czas korekty: ok. 4 min. (23°C, RH 50%)

WYDAJNOŚĆ (PUSZKA 750 ML):
ETICS – do 8 m2 ; przyziemia – do 12 m2

Czas kołkowania: po 2 godz.
Czas pełnego utwardzenia: po 24 godz.
Okres przydatności: 12 miesięcy

STYRAFIX B MAX
Poliuretanowy klej do styropianu
o zwiększonej wydajności
punkty w programie Team Arsanit: 3 pkt / puszka 850 ml
Niskoprężny jednokomponentowy klej poliuretanowy, w wersji z aplikatorem
pistoletowym, przeznaczony jest do mocowania białych płyt styropianowych
EPS oraz płyt XPS przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS)
oraz płyt XPS i EPS przy ocieplaniu fundamentów i przyziemnych części
budynków, piwnic itp.
• Łatwy i wygodny w użyciu
• Umożliwia szybkie wykonanie prac związanych z ociepleniem (wstępne
utwardzenie po ok. 2 godzinach, pełne utwardzenie już po 24 godzinach)
• Bardzo dobra przyczepność do podłoży bitumicznych
(bezrozpuszczalnikowych mas kmb, pap zgrzewalnych)
oraz wszelkich podłoży mineralnych
• Doskonała przyczepność do podłoży betonowych, mineralnych,
ceramicznych, tynków
• Stosowany w szerokim zakresie temperatur
OPAKOWANIE:
Puszka 850 ml / karton 12 szt.

ILOŚĆ NA PALECIE:
64 x 12 = 768 sztuk

Temperatura stosowania: od -5oC do +30oC
Czas korekty: ok. 4 min. (23°C, RH 50%)

WYDAJNOŚĆ (PUSZKA 850 ML):
ETICS – do 12 m2 ; przyziemia – do 16 m2

Czas kołkowania: po 2 godz.
Czas pełnego utwardzenia: po 24 godz.
Okres przydatności: 12 miesięcy
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STYRAFIX G
Poliuretanowy klej
do styropianu grafitowego
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / puszka 750 ml
Niskoprężny jednokomponentowy klej poliuretanowy, w wersji z aplikatorem
pistoletowym, przeznaczony jest do mocowania grafitowych płyt EPS i XPS
przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS) oraz płyt XPS, EPS
i AQUA EPS przy ocieplaniu fundamentów, a także przyziemnych części
budynków, piwnic itp.
• Łatwy i wygodny w użyciu
• Umożliwia szybkie wykonanie prac związanych z ociepleniem (wstępne
utwardzenie po ok. 2 godzinach, pełne utwardzenie już po 24 godzinach)
• Bardzo dobra przyczepność do podłoży bitumicznych
(bezrozpuszczalnikowych mas kmb, pap zgrzewalnych)
oraz wszelkich podłoży mineralnych
• Doskonała przyczepność do podłoży betonowych,
mineralnych, ceramicznych, tynków
• Stosowany w szerokim zakresie temperatur

OPAKOWANIE:
Puszka 750 ml / karton 12 szt.

ILOŚĆ NA PALECIE:
64 x 12 = 768 sztuk

Temperatura stosowania: od -5oC do +30oC
Czas korekty: ok. 4 min. (23°C, RH 50%)

WYDAJNOŚĆ (PUSZKA 750 ML):
ETICS – do 8 m2 ; przyziemia – do 12 m2

Czas kołkowania: po 2 godz.
Czas pełnego utwardzenia: po 24 godz.
Okres przydatności: 12 miesięcy
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Znajdź najbliższą
MIESZALNIĘ KOLORÓW
na www.arsanit.pl

STYROPIANY
Bogata oferta produktowa, wysokiej
jakości styropianu, który gwarantuje
doskonałą izolację termiczną oraz
akustyczną.

!
W naszej ofercie mamy szeroki wachlarz
styropianów, różniących się właściwościami oraz przeznaczonych na różne

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą styropianów Arsanit THERMO. Wśród naszych produktów znajdą Państwo wszystkie niezbędne
rodzaje styropianów budowlanych wykorzystywanych do ociepleń budynków oraz izolacji,
w tym styropiany samogasnące oraz wodood-

powierzchnie - do izolacji termicznej
ścian zewnętrznych budynku, podłóg,
dachów oraz fundamentów. Są to nie
tylko płyty białe i graﬁtowe, ale również
wodoodporne, a nawet dźwiękochłonne.

porne płyty termoizolacyjne.

!
STYROPIANY WODOODPORNE

STYROPIANY THERMO
WYMIARY PŁYT:
SZEROKOŚĆ: 500 mm
DŁUGOŚĆ: 1000 mm

AQUA STANDARD i AQUA - FORMA

AQUA STANDARD i AQUA - BLOK

WYMIARY PŁYT:
SZEROKOŚĆ: 615 mm
DŁUGOŚĆ: 1265 mm

WYMIARY PŁYT:
SZEROKOŚĆ: 500 mm
DŁUGOŚĆ: 1000 mm

GRUBOŚĆ:
Krawędzie na zakładkę
od 50 do 200 mm

GRUBOŚĆ:
Krawędzie proste
od 10 do 300 mm

ZAWARTOŚĆ: ok. 0,3 m3

ZAWARTOŚĆ: ok. 0,4 m3

ZAWARTOŚĆ: ok. 0,3 m3

OPAKOWANIE:
Paczka foliowana

OPAKOWANIE:
Paczka foliowana

OPAKOWANIE:
Paczka foliowana

GRUBOŚĆ:
Krawędzie proste
(10 do 300 mm)
Krawędzie frezowane
(50 do 200 mm)
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STYROPIAN DZWIĘKOCHŁONNY
WYMIARY PŁYT:
SZEROKOŚĆ: 500 mm
DŁUGOŚĆ: 1000 mm
GRUBOŚĆ
Krawędzie proste
22 / 20 mm
33 / 30 mm
43 / 40 mm
53 / 50 mm
ZAWARTOŚĆ: ok. 0,3 m3
OPAKOWANIE:
Paczka foliowana

STYROPIANY

THERMO
FASADA CLASSIC
Typ wyrobu: EPS S
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / m3
• Wypełnienie ścian szczelinowych z wentylowaną
i niewentylowaną szczeliną powietrzną
• Pionowa izolacja dylatacyjna ścian zewnętrznych
• Wypełnienie konstrukcji wewnętrznych ścianek działowych
• Wypełnienie konstrukcji ścian szkieletowych z okładziną
• Ocieplenie stropów od spodu z okładziną
• Wypełnienie podłóg między legarami
• Wypełnienie lekkich stropów szkieletowych z okładzinami
• Wypełnienie dachów stromych między krokwiami
• Ocieplenie stropodachów wentylowanych

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,045 [W/(m·K)]
wytrzymałość na zginanie BS ≥ 50 kPa
wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 80 kPa
reakcja na ogień klasa E

THERMO
FASADA STANDARD
Typ wyrobu: EPS S
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / m3
• Wypełnienie ścian szczelinowych z wentylowaną
i niewentylowaną szczeliną powietrzną
• Pionowa izolacja dylatacyjna ścian zewnętrznych
• Wypełnienie konstrukcji wewnętrznych ścianek działowych
• Wypełnienie konstrukcji ścian szkieletowych z okładziną
• Ocieplenie stropów od spodu z okładziną
• Wypełnienie podłóg między legarami
• Wypełnienie lekkich stropów szkieletowych z okładzinami
• Wypełnienie dachów stromych między krokwiami
• Ocieplenie stropodachów wentylowanych
• Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemach ocieplania metodą
“lekką-mokrą” (ETICS), zwanych także bezspoinowymi
systemami ocieplenia (BSO)

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,042 [W/(m·K)]
wytrzymałość na zginanie BS ≥ 75 kPa
wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 80 kPa
reakcja na ogień klasa E

THERMO
FASADA
Typ wyrobu: EPS S
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / m3
• Ocieplenie ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych
zespolonych systemach ocieplania metodą “lekką-mokrą”
(ETICS) zwanych także bezspoinowymi systemami
ocieplenia (BSO)
• Ocieplenie ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną
i wentylowaną szczeliną powietrzną, zwaną metodą „lekką-suchą”
• Ocieplenie ścian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub
drewnopochodnym z wentylowaną szczeliną powietrzną
od zewnątrz pod tynk
• Ocieplenie nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
• Ocieplenie prefabrykowanych płyt warstwowych zewnętrznych
• Ocieplenie dachów stromych od wewnątrz
pod konstrukcją nośną
• Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemach THERMA+

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,040 [W/(m·K)]
wytrzymałość na zginanie BS ≥ 100 kPa
wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 100 kPa
reakcja na ogień klasa E
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THERMO
FASADA EXTRA
Typ wyrobu: EPS S
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / m3
• Ocieplenie ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych
systemach ocieplania metodą “lekką-mokrą” (ETICS) zwanych także
bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO)
• Ocieplenie ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną i wentylowaną
szczeliną powietrzną, zwaną metodą „lekką-suchą”
• Ocieplenie ścian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub
drewnopochodnym z wentylowaną szczeliną powietrzną od zewnątrz
pod tynk
• Ocieplenie wieńców w postaci szalunku traconego pod tynk
• Ocieplenie nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
• Ocieplenie prefabrykowanych płyt warstwowych zewnętrznych
• Ocieplenie i deskowanie tracone stropów żelbetowych od spodu
• Ocieplenie dachów stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną
• Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemach THERMA+

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038 [W/(m·K)]
wytrzymałość na zginanie BS ≥ 100 kPa
wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 100 kPa
reakcja na ogień klasa E

THERMO FASADA
EXTRA EPS 70
Typ wyrobu: EPS 70
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / m3
• Ocieplenie ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych
systemach ocieplania metodą “lekką-mokrą” (ETICS) zwanych także
bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO)
• Ocieplenie ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną i wentylowaną
szczeliną powietrzną, zwaną metodą „lekką-suchą”
• Ocieplenie ścian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub
drewnopochodnym z wentylowaną szczeliną powietrzną
od zewnątrz pod tynk
• Ocieplenie wieńców w postaci szalunku traconego pod tynk
• Ocieplenie nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
• Ocieplenie prefabrykowanych płyt warstwowych zewnętrznych
• Ocieplenie i deskowanie tracone stropów żelbetowych od spodu
• Ocieplenie dachów stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną
• Ocieplenie ścian zewnętrznych w systemach THERMA+

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038 [W/(m·K)]
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 70 kPa
wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 100 kPa
reakcja na ogień klasa E

THERMO FASADA
EVO 035
Typ wyrobu: EPS S
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / m3
• Ocieplenie ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych
systemach ocieplania metodą “lekką-mokrą” (ETICS) zwanych także
bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO)
• Ocieplenie ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną i wentylowaną
szczeliną powietrzną, zwaną metodą „lekką-suchą”
• Ocieplenie ścian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub
drewnopochodnym z wentylowaną szczeliną powietrzną
od zewnątrz pod tynk
• Ocieplenie nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
• Ocieplenie prefabrykowanych płyt warstwowych zewnętrznych
• Ocieplenie dachów stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 [W/(m·K)]
wytrzymałość na zginanie BS ≥ 75 kPa
wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 80 kPa
reakcja na ogień klasa E
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THERMO
LAMBDA 033
Typ wyrobu: EPS S
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / m3
• Ocieplenie ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych
systemach ocieplania metodą “lekką-mokrą” (ETICS) zwanych także
bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO)
• Ocieplenie ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną i wentylowaną
szczeliną powietrzną, zwaną metodą „lekką-suchą”
• Ocieplenie ścian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub
drewnopochodnym z wentylowaną szczeliną powietrzną
od zewnątrz pod tynk
• Ocieplenie nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
• Ocieplenie prefabrykowanych płyt warstwowych zewnętrznych
• Ocieplenie dachów stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną
• Ocieplenie budynków pasywnych

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,033 [W/(m·K)]
wytrzymałość na zginanie BS ≥ 75 kPa
wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 100 kPa
reakcja na ogień klasa E

THERMO
LAMBDA 032
Typ wyrobu: EPS S
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / m3
• Ocieplenie ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych
systemach ocieplania metodą “lekką-mokrą” (ETICS) zwanych także
bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO)
• Ocieplenie ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną
i wentylowaną szczeliną powietrzną, zwaną metodą „lekką-suchą”
• Ocieplenie ścian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub
drewnopochodnym z wentylowaną szczeliną powietrzną
od zewnątrz pod tynk
• Ocieplenie nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
• Ocieplenie prefabrykowanych płyt warstwowych zewnętrznych
• Ocieplenie dachów stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną
• Ocieplenie budynków pasywnych

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,032 [W/(m·K)]
wytrzymałość na zginanie BS ≥ 100 kPa
wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 100 kPa
reakcja na ogień klasa E

THERMO
LAMBDA 031
Typ wyrobu: EPS S
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / m3
• Ocieplenie ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych
systemach ocieplania metodą “lekką-mokrą” (ETICS) zwanych także
bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO)
• Ocieplenie ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną i wentylowaną
szczeliną powietrzną, zwaną metodą „lekką-suchą”
• Ocieplenie ścian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub
drewnopochodnym z wentylowaną szczeliną powietrzną
od zewnątrz pod tynk
• Ocieplenie nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
• Ocieplenie prefabrykowanych płyt warstwowych zewnętrznych
• Ocieplenie dachów stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną
• Ocieplenie budynków pasywnych

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,031 [W/(m·K)]
wytrzymałość na zginanie BS ≥ 115 kPa
wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 100 kPa
reakcja na ogień klasa E
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THERMO DACH /
PODŁOGA STANDARD
Typ wyrobu: EPS 60
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / m3
• Ocieplenie ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych
systemach ocieplania metodą “lekką-mokrą” (ETICS) zwanych także
bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO)
• Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną
średnio obciążone
• Ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych
i posadzkowych średnio obciążone
• Ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym
średnio obciążone

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,040 [W/(m·K)]
wytrzymałość na zginanie BS ≥ 100 kPa
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 60 kPa

• Ocieplenie stropodachów pełnych bez dostępu

reakcja na ogień klasa E

THERMO
DACH/PODŁOGA
Typ wyrobu: EPS 80
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / m3
• Ocieplenie ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych
systemach ocieplania metodą “lekką-mokrą” (ETICS) zwanych także
bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO)
• Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną
średnio obciążone
• Ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych
i posadzkowych średnio obciążone
• Ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038 [W/(m·K)]
wytrzymałość na zginanie BS ≥ 125 kPa
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 80 kPa

średnio obciążone
• Ocieplenie stropodachów pełnych bez dostępu

reakcja na ogień klasa E

THERMO LAMBDA
DACH/PODŁOGA
Typ wyrobu: EPS 70
punkty w programie Team Arsanit: 2 pkt / m3
• Ocieplenie ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych
systemach ocieplania metodą “lekką-mokrą” (ETICS) zwanych także
bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO)
• Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną
średnio obciążone
• Ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych
i posadzkowych średnio obciążone
• Ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym
średnio obciążone
• Ocieplenie stropodachów pełnych bez dostępu
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współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,032 [W/(m·K)]
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 70 kPa
wytrzymałość na rozciąganie TR ≥ 100 kPa
reakcja na ogień klasa E

STYROPIANY

THERMO
PODŁOGA
Typ wyrobu: EPS 100
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / m3
• Ocieplenie ścian oraz stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych
systemach ocieplania metodą “lekką-mokrą” (ETICS) zwanych także
bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO)
• Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną
normalnie obciążone
• Ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych
i posadzkowych normalnie obciążone
• Ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym normalnie
obciążone
• Ocieplenie stropodachów pełnych bez dostępu

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 [W/(m·K)]
wytrzymałość na zginanie BS ≥ 150 kPa
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 100 kPa
reakcja na ogień klasa E

THERMO
PARKING CLASSIC
Typ wyrobu: EPS 120
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / m3
• Ocieplenie cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia
metodą “lekką-mokrą” (ETICS), zwanych także bezspoinowymi systemami
ocieplenia (BSO)
• Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną silnie
obciążone
• Ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych
i posadzkowych silnie obciążone
• Ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym silnie obciążone
• Ocieplenie dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką
• Wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków
mostów i innych konstrukcji inżynierskich
• Warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 [W/(m·K)]
wytrzymałość na zginanie BS ≥ 170 kPa
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 120 kPa
reakcja na ogień klasa E

THERMO
PARKING
Typ wyrobu: EPS 200
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / m3
• Ocieplenie cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia
metodą “lekką-mokrą” (ETICS), zwanych także bezspoinowymi systemami
ocieplenia (BSO)
• Ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną
silnie obciążone
• Ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych
i posadzkowych silnie obciążone
• Ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym silnie obciążone
• Ocieplenie dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką
• Wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych,
przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich
• Warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 [W/(m·K)]
wytrzymałość na zginanie BS ≥ 250 kPa
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 200 kPa
reakcja na ogień klasa E
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THERMO AQUA
STANDARD
Typ wyrobu: EPS 100
punkty w programie Team Arsanit: 3 pkt / m3
• Izolacja podziemnych części budynków
• Izolacja ścian fundamentowych
• Izolacja dachów zielonych o odwróconym układzie
• Izolacje garażu, tarasów i posadzek przemysłowych
• Izolacja pomieszczeń o dużej wilgotności
• Izolacja pod kostkę brukową

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038 [W/(m·K)]
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 100 kPa
nasiąkliwość wody przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu
WL(T) ≤ 4,0%
reakcja na ogień klasa E

THERMO
AQUA
Typ wyrobu: EPS 120
punkty w programie Team Arsanit: 3 pkt / m3
• Izolacja podziemnych części budynków
• Izolacja ścian fundamentowych
• Izolacja dachów zielonych o odwróconym układzie
• Izolacje garażu, tarasów i posadzek przemysłowych
• Izolacja pomieszczeń o dużej wilgotności

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,036 [W/(m·K)]

• Izolacja pod kostkę brukową

naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 120 kPa
nasiąkliwość wody przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu
WL(T) ≤ 4,0%
reakcja na ogień klasa E

THERMO
ACUSTIK PODŁOGA
Typ wyrobu: EPS T
punkty w programie Team Arsanit: 1 pkt / m3
• Izolacja cieplna i akustyczna stropów międzykondygnacyjnych
od dźwięków uderzeniowych
 Izolacja warstwy układanej pod podkładem podłogowym
w podłogach pływających
• Izolacja do każdego budynku mieszkalnego, jak i użyteczności publicznej
np.: przedszkolach, szkołach, szpitalach, biurowcach, hotelach itp.
• Izolacja termiczna stropów nad nieogrzewanymi pomieszczeniami

współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,045 [W/(m·K)]

zmniejszenie poziomu uderzeniowego dźwięku ∆Lw

wytrzymałość na zginanie BS ≥ 50 kPa

 29 dB dla grubości 22/20

 33 dB dla grubości 43/40

obciążenie użytkowe podłogi ≤ 4,0 kPa

 32 dB dla grubości 33/30

 34 dB dla grubości 53/50
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reakcja na ogień klasa E

STYROPIANY

ZAŚLEPKI STYROPIANOWE
BIAŁE
λD ≤ 0,038 [W/(m·K)]
Zaślepki styropianowe wykonane są z białego styropianu o współczynniku
przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038. Zaślepki stosowane są do zabezpieczenia
główki trzpienia kołka mocującego termoizolacje, aby w miejscu jego
osadzenia nie powstał mostek termiczny. Eliminuje to powstawanie śladów
pojawiających się na ocieplonej ścianie w wyniku kondensacji pary wodnej.
Ponadto umożliwia stosowanie krótszych łączników izolacji.
WYMIARY
Średnica: 67 mm
Grubość: 15 mm
OPAKOWANIE: 250 sztuk

ZAŚLEPKI STYROPIANOWE
GRAFITOWE
λD ≤ 0,031 [W/(m·K)]
Zaślepki

styropianowe

wykonane

są

z

grafitowego

styropianu

o współczynniku przewodzenia ciepła λD ≤ 0,031. Zaślepki stosowane są do
zabezpieczenia główki trzpienia kołka mocującego termoizolacje, aby w
miejscu jego osadzenia nie powstał mostek termiczny. Eliminuje to
powstawanie śladów pojawiających się na ocieplonej ścianie w wyniku
kondensacji pary wodnej. Ponadto umożliwia stosowanie krótszych
łączników izolacji.

WYMIARY
Średnica: 67 mm
Grubość: 15 mm
OPAKOWANIE: 250 sztuk

ACUSTIK
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KONTAKT

TWOI DORADCY
TECHNICZNO-HANDLOWI
Województwo
śląskie

Województwo
opolskie

Województwo
małopolskie

Województwo
podkarpackie

Województwo
świętokrzyskie

Województwo
lubelskie

Województwo
dolnośląskie

Województwo
wielkopolskie

Dyrektor Regionu

509 230 630

Kierownik Regionu

504 045 603

Regionalny Menadżer
ds. Inwestycji

518 745 263

Doradca Techniczno-Handlowy

509 230 632

Doradca Techniczno-Handlowy

518 745 380

Doradca Techniczno-Handlowy

518 745 293

Doradca Techniczno-Handlowy

518 745 457

Dyrektor Regionu

509 230 630

Doradca Techniczno-Handlowy

507 079 664

Dyrektor Regionu

510 083 978

Kierownik Regionu

508 456 818

Regionalny Menadżer
ds. Inwestycji

508 456 859

Doradca Techniczno-Handlowy

508 456 937

Menadżer ds. rozwoju rynku

518 745 254

Dyrektor Regionu

510 083 978

Doradca Techniczno-Handlowy

508 456 937

Doradca Techniczno-Handlowy

512 466 931

Dyrektor Regionu

510 083 978

Regionalny Menadżer
ds. Inwestycji

508 456 859

Doradca Techniczno-Handlowy

504 045 503

Dyrektor Regionu

510 083 978

Doradca Techniczno-Handlowy

508 456 920

Dyrektor Regionu

504 045 556

Kierownik Regionu

510 083 903

Doradca Techniczno-Handlowy

518 745 823

Dyrektor Regionu

504 045 556

Doradca Techniczno-Handlowy

512 466 935

Doradca Techniczno-Handlowy

511 170 189

Województwo
łódzkie

Województwo
kujawsko-pomorskie

Województwo
pomorskie

Województwo
warmińsko-mazurskie

Województwo
podlaskie
Województwo
mazowieckie
Województwo
lubuskie

Województwo
zachodniopomorskie

JESTEŚMY DO
TWOJEJ DYSPOZYCJI !
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Dyrektor Regionu

690 491 646

Regionalny Menadżer
ds. Inwestycji

510 072 995

Doradca Techniczno-Handlowy

509 230 631

Dyrektor Regionu

690 491 646

Doradca Techniczno-Handlowy

690 491 645

Dyrektor Regionu

690 491 646

Doradca Techniczno-Handlowy

518 745 612

Dyrektor Regionu

690 491 646

Regionalny Menadżer
ds. Inwestycji

518 745 695

Doradca Techniczno-Handlowy

518 745 270

Doradca Techniczno-Handlowy

518 745 956

Doradca Techniczno-Handlowy

518 746 086

Dyrektor Regionu

518 745 856

Dyrektor Regionu

518 745 856

Doradca Techniczno-Handlowy

510 083 984

Doradca Techniczno-Handlowy

511 170 362

KONTAKT
Z FIRMĄ
SIEDZIBA GŁÓWNA FIRMY

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Śląskie

Czynne od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:00 – 16:00

+48 (32) 201 75 10
+48 (32) 201 75 11
+48 (32) 201 75 20
+48 (32) 201 75 21
+48 (32) 608 46 05

bok@arsanit.pl
tel. (32) 608 46 05 wewn. 12
tel. (32) 608 46 05 wewn. 13
fax (32) 608 46 04

FAX
+48 (32) 608 46 04

SEKRETARIAT – OBSŁUGA ZARZĄDU
sekretariat@arsanit.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 2
ul. Brunatna 3
62-510 Konin

tel. (32) 201 75 18

LABORATORIUM

+48 690-636-620
+48 690-636-580

Chemia budowlana
tel. (32) 201 75 10 wew. 26

biuro.konin@arsanit.pl

Styropian
tel. (32) 201 75 10 wew. 22

NIP
498-01-52-180

DZIAŁ MARKETINGU
marketing@arsanit.pl

REGON
277662077
KRS
0000048016 – Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy

KSIĘGOWOŚĆ
ksiegowosc@arsanit.pl

SPRAWDŹ, CO U NAS SŁYCHAĆ
WWW.ARSANIT.PL

WWW.FACEBOOK.COM/ARSANITPL

SIEDZIBA GŁÓWNA

ZAKŁAD PRODUKCYJNY NR 2

ul. Obwodowa 17
41-100 Siemianowice Śląskie

ul. Brunatna 3
62-510 Konin

+48 32 608 46 05

+48 690 636 620

