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SPIS TREŚCI

23  SUPERFLEX GEL Wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami 

23  FLEX GEL Elastyczny żelowy klej z włóknami

24  STANDARD Klej do płytek

24  GRES Uelastyczniony klej do płytek

24  MARMUR Biały klej do kamienia

25  EXPRESS FLEX Szybki klej do płytek

25  FLEX TS54 Elastyczny klej do płytek

26  SUPERFLEX S1 TS55 Wysokoelastyczny klej do płytek

26  MEGAFLEX Hybrydowy klej do płytek

27  SUPERMARMUR Biały elastyczny klej do kamienia

27  HYDRO 1K Elastyczna zaprawa uszczelniająca

28  MULTIGRUNT Skoncentrowany środek gruntujący

28  CONTACT Grunt do podłoży niechłonnych

29  MAESTRA 10-80 Jastrych szybkowiążący

29  NIVEL 2-20 Masa samopoziomująca

30  MASTIC 3-30 Szybkowiążąca szpachla wyrównawcza

30  TEO124 Zaprawa wyrównująca

31  BETONKONTAKT TEO304 Grunt sczepny

34  STARTER Obrzutka wstępna

34  LTM 20 Lekki tynk maszynowy

35  BRICK 5-25 Zaprawa do klinkieru

35  MUR 2-10 Cienkowarstwowa zaprawa murarska

40  CERKO Klej gipsowy

40  CERKO Szpachla super wytrzymała

40  CERKO Gładź tynkowa

41  CERKO Polimerowa gładź szpachlowa

41  CERKO Grunt Uniwersalny

41  CERKO Farba akrylowa wewnętrzna

38  DS33 LATEX PLUS Farba lateksowa wewnętrzna

38  DS32 REGULAR PLUS Farba akrylowa wewnętrzna

39  DS31 INVEST DYNAMIC Farba akrylowa wewnętrzna

39  DS21 FINISH PLUS Dolomitowa masa szpachlowa

SYSTEMY OCIEPLEŃ

SYSTEMY GLAZURNICZE

SYSTEMY BUDOWLANE

CERKO

SYSTEMY DEKORACYJNE

06  IS13 Szybki klej do styropianu

06  IS11 Klej do styropianu

07  IS21 Klej do siatki i styropianu

07  IS12 Klej do wełny

08  IS22 Klej z włóknami do siatki

08  IS23 Specjalistyczny klej do siatki

08  IS41 Uniwersalny grunt pod tynki

09  IS51 Tynk akrylowy

09  IS51N Tynk akrylowy natryskowy

10  IS52 Tynk zolokrzemowy

10  IS52N Tynk zolokrzemowy natryskowy

11  IS53 Tynk silikonowy

11  IS53N Tynk silikonowy natryskowy

12  IS55 Tynk hybrydowy SISI

12  IS55N Tynk hybrydowy SISI natryskowy

13  IS54 Tynk mineralny (biały)

13  IS56 Tynk mozaikowy 1,0 mm; 1,5 mm

14  IS56 Tynk mozaikowy drobnoziarnisty

14  IS56N Tynk mozaikowy drobnoziarnisty natryskowy

15  Lakier do tynków

15  Brokat

15  Mika

16  Szablony 

16  MULTIGRUNT Skoncentrowany środek gruntujący

16  Grunt pod farby silikatowe

16  IS71 Farba elewacyjna akrylowa

17  IS72 Farba elewacyjna zolokrzemowa

17  IS73 Farba elewacyjna silikonowa

17  IS74 Farba elewacyjna silikatowa

18  IS165 Siatka z włókna szklanego

18  Deska TYTAN

18  Farba do desek TYTAN

18  Dodatek zimowy do tynków i farb

19  Listwy wykończeniowe

19  Łączniki mechaniczne do systemów ociepleń
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Nowoczesne SYSTEMY OCIEPLEŃ TYTAN 
spełniają wymogi europejskie oraz krajowe.  
Posiadają dokumenty ETA (EUROPEAN  
TECHNICAL ASSESSMENT) oraz oceny tech-
niczne KOT ITB.

W  ofercie znajdziecie Państwo najszybszy na 
rynku system ociepleń TYTAN FGS oparty na 
szybkim kleju do styropianu IS13 oraz systemy 
tradycyjnie oparte na płytach styropianowych 
lub wełnie mineralnej. Szybki klej do styropianu 
IS13 znacząco przyśpiesza pracę i  daje również 
najwyższą gwarancję skutecznego przyklejenia 
płyt ze styropianu grafitowego. Jako warstwę 
wykończeniową proponujemy szeroką gamę tyn-
ków strukturalnych do nakładania ręcznego lub 
natryskowego.

SYSTEMY OCIEPLE Ń
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IS11 KLEJ DO STYROPIANU

Klej przeznaczony do przyklejania płyt styropianowych białych i gra-
fitowych w systemie ociepleń Tytan ścian zewnętrznych na obiektach 
nowych oraz poddawany termomodernizacji. Do stosowania na 
typowych nośnych podłożach budowlanych. Przy klejeniu płyt grafi-
towych stosować osłony przed słońcem.

ZASTOSOWANIE

IS13
� najlepszy do styropianu grafitowego

� duża przyczepność do wymagających 

podłoży

� szybki i lekki montaż

� kołkowanie już po 2h

� eliminacja mostków termicznych

IS11
� zwiększona przyczepność

� do białego i grafitowego styropianu

� bardzo dobre parametry robocze

IS13 SZYBKI KLEJ DO STYROPIANU

Szybki klej do styropianu jest dedykowany do montażu płyt izolacyj-
nych w systemie ociepleń Tytan ETICS EPS. Wyjątkowo gęsta formuła 
zapewnia szybki chwyt początkowy, precyzyjną pracę z płytą oraz sil-
ną przyczepność do klejonej powierzchni. Klej jest rekomendowany do 
styropianu: grafitowego, białego i fundamentowego; do płyt EPS, XPS, 
PUR, PIR. Może być stosowany na wszystkich typowych podłożach 
budowlanych takich jak beton, gazobeton, ceramika, bloczki silikato-
we oraz trudnych takich jak podłoża drewniane i drewnopochodne, 
metalowe i szkliwione.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ W KARTONIE
WYDAJNOŚĆ

Z PUSZKI

IS13 SOT-IS13-870 / 10029238 870 ml 12 szt. 6-10 / m2

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS11 SOT-IS11-25 / 10034243 25 kg 48 szt. 3-4 kg / m2

ETA-16/0161

ETA-16/0161
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IS21 KLEJ DO SIATKI I STYROPIANU

Cementowy klej do siatki i styropianu przeznaczony jednocześnie 
do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej systemu ociepleń Tytan 
i do klejenia styropianu. Odpowiedni do wyrównywania i renowacji 
powierzchni. Stosowany na typowe podłoża budowlane, zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE

IS21
� do klejenia i szpachlowania

� o zwiększonej elastyczności  

i plastyczności

� odporny na warunki atmosferyczne

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS21 SOT-IS21-25 / 10034246 25 kg 48 szt. 3-4 kg / m2

ETA-16/0161

IS12 KLEJ DO WEŁNY

Klej przeznaczony do przyklejania płyt z wełny mineralnej oraz sty-
ropianowych w systemach ociepleń ścian zewnętrznych na obiektach 
nowych oraz poddawanych termomodernizacji oraz do ociepleń stro-
pów systemem TYTAN STROP. Do stosowania na typowych nośnych 
podłożach budowlanych.

ZASTOSOWANIE

IS12
� zwiększona przyczepność do wełny 

mineralnej

� bardzo dobre parametry robocze

� odporny na warunki atmosferyczne

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS12 SOT-IS12-25 / 10034245 25 kg 48 szt. 3-4 kg / m2

ETA-16/0161

ETA-16/0166

ITB-KOT 2018/0619 wyd. 1
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IS41 UNIWERSALNY GRUNT POD TYNKI

Do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nakładaniem 
cienkowarstwowych tynków strukturalnych (akrylowych, zolokrze-
mowych, silikonowych, hybrydowych SISI, mozaikowych i  mineral-
nych). Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na 
suchych i  wysezonowanych typowych podłożach budowlanych oraz 
do gruntowania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń TYTAN.

ZASTOSOWANIE

IS41
� wzmacnia podłoże

� zwiększa przyczepność

� ogranicza chłonność podłoża

� wpływa na lepszą wydajność tynków

� ułatwia nakładanie i zacieranie tynków

� pod wszystkie rodzaje tynków 

strukturalnych

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS41
SOT-IS41-05 / 10035854 5 l 100 szt. 0,2-0,25 l / m2

SOT-IS41-10 / 10026612 10 l 33 szt. 0,2-0,25 l / m2

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS22 KLEJ Z WŁÓKNAMI DO SIATKI

Cementowy, w szarym kolorze, klej wzmocniony włóknami w tech-
nologii żelowej, przeznaczony do wykonania wytrzymałej warstwy 
zbrojonej w systemach ociepleń. Odpowiedni do przyklejania płyt 
z wełny mineralnej i styropianu (EPS) oraz do wyrównywania i reno-
wacji powierzchni. Stosowany na płyty termoizolacyjne oraz typowe 
podłoża budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany 
w miejscach narażonych na spękania.

ZASTOSOWANIE

IS22
� zbrojony włóknami polipropylenowymi

� do płyt z wełny mineralnej i styropianu

� odporny na uszkodzenia mechaniczne

� o wysokiej plastyczności i przyczepności

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS22 SOT-IS22-25 / 10034137 25 kg 48 szt. 4-5 kg / m2

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS23
� na białym cemencie

� wzmocniony włóknami  

polipropylenowymi

� o wysokiej plastyczności i przyczepności

IS23 SPECJALISTYCZNY KLEJ DO SIATKI 

Specjalistyczny klej, w kolorze białym wzmocniony włóknami, 
w technologii żelowej, przeznaczony do zatapiania siatki w warstwie 
zbrojonej systemów ociepleń na wełnie mineralnej lub styropianie, do 
przyklejania płyt termoizolacyjnych, do wyrównania i renowacji tyn-
ków oraz do wykonywania powierzchni dekoracyjnych. Stosowany na 
typowe podłoża budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE
ETA-16/0161 

ETA-16/0166

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS23 SOT-IS23-25 / 10035904 25 kg 48 szt. 4-5 kg / m2

NOWA ODSŁONA
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IS51N TYNK AKRYLOWY NATRYSKOWY

Tynk na bazie żywicy akrylowej do natryskowego (maszynowego) 
wykonywania dekoracyjnych powłok zewnętrznych i  wewnętrznych 
o  strukturze baranka. Może być układany na wszystkich wysezono-
wanych, równych i  nośnych podłożach budowlanych oraz jako war-
stwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę 
ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIE

IS51N
� do nakładania mechanicznego 

(baranek)

� elastyczny i odporny na uderzenia

� zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS51N SOT-IS51-25-N / 10029577 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

IS51 TYNK AKRYLOWY

Tynk na bazie żywicy akrylowej do wykonywania dekoracyjnych 
powłok zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze baranka, kornika 
lub do dowolnego modelowania. Może być układany na wszystkich 
wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz 
jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN. Tworzy 
powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIE

IS51
� struktura baranka lub kornika

� wersja drobnoziarnista do modelowania

� zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS51 SOT-IS51-B01 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

IS51 SOT-E--T-25-XXX-IS51 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

0,1 mm w zależności od rodzaju wykończenia

1,0 mm 1,8-2,0 -

1,5 mm 2,2-2,4 2,4

2,0 mm 2,9-3,1 3,0

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

Natryskowy 1,8-2,1 –

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

TABELA ZUŻYĆ

TABELA ZUŻYĆ
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IS52N TYNK ZOLOKRZEMOWY NATRYSKOWY

Tynk na bazie krzemionki koloidalnej do natryskowego wykonywania 
dekoracyjnych powłok zewnętrznych i  wewnętrznych o  strukturze 
baranka. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, rów-
nych i  nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykoń-
czeniowa w  systemach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę ochronną 
i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS52N SOT-IS52-N /10029576 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

IS52 TYNK ZOLOKRZEMOWY

Tynk na bazie krzemionki koloidalnej do wykonywania dekoracyjnych 
powłok zewnętrznych i  wewnętrznych o  strukturze baranka lub kor-
nika. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych 
i  nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończe-
niowa w  systemach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę ochronną 
i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIE

IS52
� struktura baranka lub kornika

� drobnocząsteczkowy (nano)

� niskoalkaliczny: pH = 8,0 - 9,0

� oddychający i elastyczny

� zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS52 SOT-EO-T-25-XXX-IS52 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

ETA-16/0161

ETA-16/0166

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

TABELA ZUŻYĆ

TABELA ZUŻYĆ

IS52N
� do nakładania mechanicznego (baranek)

� w technologii nanocząsteczkowej

� niskoalkaliczny: pH = 8,0 - 9,0

� oddychający i elastyczny

� zawiera środki glono- i grzybobójcze

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

1,5 mm 2,1-2,4 2,4

2,0 mm 2,9-3,1 3,0

2,5 mm 3,9-4,0 –

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

Natryskowy 1,8-2,1 –
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IS53N TYNK SILIKONOWY NATRYSKOWY

Tynk na bazie żywicy silikonowej do natryskowego wykonywania 
dekoracyjnych powłok zewnętrznych i  wewnętrznych o  strukturze 
baranka. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, rów-
nych i  nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykoń-
czeniowa w  systemach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę ochronną 
i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIE

IS53N
� do nakładania mechanicznego 

(baranek)

� odporny na zabrudzenia  

(samoczyszczący)

� oddychający i elastyczny

� zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS53N SOT-IS53-N / 10029575 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

IS53 TYNK SILIKONOWY

Tynk na bazie żywicy silikonowej do wykonywania dekoracyjnych 
powłok zewnętrznych i  wewnętrznych o  strukturze baranka lub 
kornika. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, rów-
nych i  nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykoń-
czeniowa w  systemach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę ochronną 
i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIE

IS53
� struktura baranka lub kornika

� odporny na zabrudzenia  

(samoczyszczący)

� oddychający i elastyczny

� zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS53 SOT-EOS-T-25-XXX-IS53 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

1,0 mm 1,8-2,1 -

1,5 mm 2,2-2,4 2,4

2,0 mm 2,9-3,1 3,0

2,5 mm 3,9-4,0 –

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

Natryskowy 1,8-2,1 –

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

TABELA ZUŻYĆ

TABELA ZUŻYĆ
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IS55N TYNK HYBRYDOWY SISI NATRYSKOWY

Tynk silikonowo-silikatowy do natryskowego wykonywania dekora-
cyjnych powłok zewnętrznych i  wewnętrznych o  strukturze baran-
ka. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych 
i  nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończe-
niowa w  systemach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę ochronną 
i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS55N SOT-IS55-N / 10029574 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

IS55 TYNK HYBRYDOWY SISI

Tynk silikonowo-silikatowy do wykonywania dekoracyjnych powłok 
zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze baranka lub kornika. Może 
być układany na wszystkich wysezonowanych, równych i nośnych 
podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w syste-
mach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIE

IS55
� silikonowo-silikatowy

� struktura baranka lub kornika

� oddychający i elastyczny

� zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS55 SOT-E--T-25-SISI-XXX 25 kg 24 szt. Patrz tabela zużyć

ETA-16/0161

ETA-16/0166

ETA-16/0161

ETA-16/0166

TABELA ZUŻYĆ

TABELA ZUŻYĆ

IS55N
�   silikonowo-silikatowy

�   do nakładania mechanicznego  

      (baranek)

�   oddychający i elastyczny

�   zawiera środki glono- i grzybobójcze

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

1,5 mm 2,1-2,4 2,4

2,0 mm 2,9-3,1 3,0

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

Natryskowy 1,8-2,1 –
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IS56 TYNK MOZAIKOWY 1,0 mm; 1,5 mm

Tynk żywiczny z  barwionym kruszywem do wykonywania dekora-
cyjnych powłok zewnętrznych i  wewnętrznych. Może być układany 
na wszystkich wysezonowanych, równych i  nośnych podłożach bu-
dowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w  systemach ociepleń 
TYTAN. Zalecany do stosowania na silnie eksploatowanych ścianach 
wewnątrz budynku (wejścia, korytarze, klatki schodowe) oraz na 
zewnątrz budynków (cokoły, podmurówki, balkony, ościeża stolarki 
otworowej). Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIE

IS56
�   do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

�   o zwiększonej odporności na 

      uszkodzenia mechaniczne

�   możliwość dodania brokatu

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS56 SOT-E-MT15-XXX 15 kg 33 szt. Patrz tabela zużyć

IS54 TYNK MINERALNY (biały)

Tynk mineralny na bazie białego cementu do wykonywania dekora-
cyjnych powłok zewnętrznych i  wewnętrznych o  strukturze baranka 
lub kornika. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, 
równych i  nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wy-
kończeniowa w systemach ociepleń TYTAN oraz do ociepleń stropów 
systemem TYTAN STROP. Tworzy naturalną powłokę ochronną i  de-
koracyjną. Zalecane malowanie farbą silikatową (IS74) lub silikonową 
(IS73).

ZASTOSOWANIE

IS54
� struktura baranka lub kornika

� oddychający i naturalny

� o zwiększonej wytrzymałości

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS54 SOT-IS54-XXX 25 kg 48 szt. Patrz tabela zużyć

Orientacyjne zużycie tynku
B

(kg/m²)
K

(kg/m²)

1,5 mm 2,5 -

2,0 mm 3,0 3,0

2,5 mm 4,0 4,0

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

ITB-KOT 2018/0619 wyd. 1

TABELA ZUŻYĆ

TABELA ZUŻYĆ

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

Orientacyjne zużycie tynku
min.

(kg/m²)
średnia
(kg/m²)

max.
(kg/m²)

1,0 mm 1,7 2,2 2,8

1,5 mm 3,0 4,0 5,0
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IS56N TYNK MOZAIKOWY DROBNOZIARNISTY NATRYSKOWY

Tynk żywiczny z  drobno mielonym kruszywem do natryskowego 
wykonywania imitacji kamienia naturalnego oraz dekoracyjnych po-
włok. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych 
i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa 
w systemach ociepleń TYTAN. Zalecany do stosowania na elewacjach 
oraz silnie eksploatowanych powierzchniach wewnątrz i  na zewnątrz 
pomieszczeń. Tworzy lekko szorstką powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS56N SOT-E-MDN15-XXX 15 kg 33 szt. Patrz tabela zużyć

IS56 TYNK MOZAIKOWY DROBNOZIARNISTY

Tynk żywiczny z  drobno mielonym kruszywem do wykonywania 
imitacji kamienia naturalnego oraz dekoracyjnych powłok. Może być 
układany na wszystkich wysezonowanych, równych i  nośnych podło-
żach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w  systemach 
ociepleń TYTAN. Zalecany do stosowania na elewacjach oraz silnie 
eksploatowanych powierzchniach wewnątrz i  na zewnątrz pomiesz-
czeń. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ZASTOSOWANIE

IS56
�   do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

�   w oryginalnej i szerokiej gamie 

      kolorystycznej

�   gładka struktura

�   możliwość dodania miki

�   imitacja kamienia naturalnego

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS56 drobnoziarnisty SOT-E-MD15-XXX 15 kg 33 szt. Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆ

TABELA ZUŻYĆ

IS56N
� do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

� w oryginalnej i szerokiej gamie 

kolorystycznej

� lekko szorstka struktura

� możliwość dodania miki

ETA-16/0161 

ETA-16/0166

 ETA-16/0161

ETA-16/0166

Orientacyjne zużycie tynku
min.

(kg/m²)
średnia
(kg/m²)

max.
(kg/m²)

drobnoziarnisty 2,0 2,5 3,0

Orientacyjne zużycie tynku
min.

(kg/m²)
średnia
(kg/m²)

max.
(kg/m²)

natryskowy 2,0 2,5 3,0 - 4,0
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BROKAT

LAKIER DO TYNKÓW

MIKA

Lakier przeznaczony do ochrony i  konserwacji tynków mozaikowych 
opartych na barwionym kruszywie kwarcowym lub marmurowym 
oraz do tynków strukturalnych eksploatowanych na elewacjach lub 
innych elementach wewnątrz i na zewnątrz.

Dodatek dekoracyjny do tynków mozaikowych.

Dodatek dekoracyjny do tynków mozaikowych.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

LAKIER DO TYNKÓW
� wzmacnia i uszczelnia elewacje

� poprawia wygląd tynku

� odporny na niekorzystne warunki 

atmosferyczne

� do wewnątrz i na zewnątrz

� na wszystkie rodzaje tynków

BROKAT
� trzy kolory do wyboru

� możliwość dozowania dowolnej ilości 

na opakowanie

MIKA
� trzy kolory do wyboru

� produkt naturalny

� sprzedawana z tynkiem lub osobno

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

LAKIER DO TYNKÓW SOT-E-LMD-10 / 10007240 10 l 33 szt. 0,2 l / m2

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ZUŻYCIE

BROKAT SREBRNY SOT-MT-BR-SR-050 / 10004662 50 g 1 op. / 15 kg

BROKAT ZŁOTY SOT-MT-BR-ZL-050 / 10004664 50 g 1 op. / 15 kg

BROKAT MIEDZIANY SOT-MT-BR-MI-050 / 10004663 50 g 1 op. / 15 kg

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ZUŻYCIE

MIKA NATURALNA SOT-MT-MIKA-NATURA / 10026455 75 g 1 op. / 15 kg

MIKA CZARNA SOT-MT-MIKA-CZARNA / 10026453 75 g 1 op. / 15 kg

MIKA MIX SOT-MT-MIKA-MIX / 10026454 75 g 1 op. / 15 kg

MIKA NATURALNA BOX SOT-MT-MIKA-NAT-BOX / 10040339 75 g 1 op. / 15 kg

MIKA CZARNA BOX SOT-MT-MIKA-CZAR-BOX / 10040341 75 g 1 op. / 15 kg

MIKA MIX BOX SOT-MT-MIKA-MIX-BOX / 10040340 75 g 1 op. / 15 kg
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MULTIGRUNT SKONCENTROWANY ŚRODEK GRUNTUJĄCY

IS71 FARBA ELEWACYJNA AKRYLOWA

Produkt przeznaczony do odpowiedniego przygotowania podłoży 
chłonnych przed kolejnymi etapami prac wykończeniowych (szpa-
chlowanie, wylewanie mas samopoziomujących, układanie hydroizo-
lacji, klejenie płytek, prace malarskie itp). Do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz, na wszelkich suchych i wysezonowanych podłożach bu-
dowlanych. W zależności od zastosowania można rozcieńczyć z wodą.

Grunt pod farby silikatowe. Przeznaczony do odpowiedniego przy-
gotowania podłoża przed nakładaniem farb opartych na potasowym 
szkle wodnym. 

Nawierzchniowa farba elewacyjna przeznaczona do wymalowań 
pierwotnych i  renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży 
budowlanych takich jak: tynki cementowe, tynki cementowowa-
pienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i  akrylowe, beton, płyty 
gipsowo-kartonowe oraz do stosowania w  systemach ociepleń 
TYTAN z zastosowaniem płyt styropianowych.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

MULTIGRUNT
� skoncentrowany

� 2 in 1 (mieszanka gruntu głęboko 

penetrującego i powierzchniowego)

� do wielu zastosowań

� wzmacnia podłoże

� ogranicza i wyrównuje chłonność 

podłoża

IS71
� silnie kryjąca

� odporna na niekorzystne warunki 

atmosferyczne

� w szerokiej gamie kolorystycznej

� zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS71 SOT-IS71-10 / 10035859 10 l 33 szt. 0,25 l / m2

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE

ROZTWORU

MULTIGRUNT SOT-IS-TS-BS-DS-05 / 10034101 5 l 108 szt. 0,2 l / m2

SZABLON

PRODUKT INDEKS ILOŚĆ W KARTONIE

SZABLON CEGŁA SOT-EOS-SZ-C / 10007546 50 szt.

SZABLON KAMIEŃ SOT-EOS-SZ-K / 10007547 50 szt.

SZABLON
� samoprzylepny

� łatwy w użyciu

GRUNT
� wzmacnia powierzchniowo podłoże

� ogranicza i wyrównuje chłonność 

podłoża

� zwiększa przyczepność i wydajność 

farby

GRUNT POD FARBY SILIKATOWE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE
ILOŚĆ NA
PALECIE

ZUŻYCIE

GRUNT POD FARBY SILIKATOWE SOT-O-GF-05 / 10007130 5 l 108 szt. 0,2 l / m2

NOWA ODSŁONA
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IS73 FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA

IS72 FARBA ELEWACYJNA ZOLOKRZEMOWA

IS74 FARBA ELEWACYJNA SILIKATOWA

Nawierzchniowa farba elewacyjna przeznaczona do wyma-
lowań pierwotnych i  renowacyjnych wszystkich wysezono-
wanych podłoży budowlanych takich jak: tynki cementowe, 
tynki cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, 
zolokrzemowe i  akrylowe, beton, płyty gipsowo-kartonowe oraz 
do stosowania w  systemach ociepleń TYTAN z  zastosowaniem płyt 
z wełny mineralnej i płyt styropianowych.

Nawierzchniowa farba elewacyjna przeznaczona do wymalo-
wań pierwotnych i  renowacyjnych wszystkich wysezonowa-
nych podłoży budowlanych takich jak: tynki cementowe, tynki 
cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe 
i  silikonowe, beton, płyty gipsowo-kartonowe oraz do stosowania 
w  systemach ociepleń TYTAN z  zastosowaniem płyt z  wełny mine-
ralnej i płyt styropianowych.

Nawierzchniowa farba elewacyjna jest przeznaczona bez wcześniej-
szego gruntowania podłoża, do zabezpieczania i dekoracji cienkowar-
stwowych tynków mineralnych w  ramach systemu ociepleń TYTAN 
z  zastosowaniem płyt z  wełny mineralnej lub ze styropianu. Nato-
miast po wcześniejszym zagruntowaniu do wymalowań pierwotnych 
i  renowacyjnych wysezonowanych podłoży mineralnych takich jak: 
tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki 
krzemianowe, tynki renowacyjne, beton.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS72 SOT-IS72-10 / 10035860 10 l 33 szt. 0,25 l / m2

IS72
� samoczyszcząca poprzez efekt 

fotokatalizy

� oddychająca

� niskoalkaliczna: pH = 8,0 - 9,0

� zawiera środki glono- i grzybobójcze

IS73
� samoczyszcząca

� z efektem fotokatalizy

� o wysokiej paro przepuszczalności

� zawiera środki glono- i grzybobójcze

� silnie kryjąca

IS74
� naturalna o mineralnym charakterze

� o bardzo wysokiej  

paro-przepuszczalności

� tworząca wiązania chemiczne 

z podłożem mineralnym

� o trwałych kolorach pastelowych

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS73 SOT-IS73-10 / 10035861 10 l 33 szt. 0,25 l / m2

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS74 SOT-O-FS-10 / 10026316 10 l 33 szt. 0,25 l / m2

ETA-16/0161

ETA-16/0166

ETA-16/0161

ETA-16/0166
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IS165 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Siatka stosowana jako materiał zbrojący w systemach ociepleń ścian 
zewnętrznych budynków wykonywanych zgodnie z Europejską 
Oceną Techniczną ETA lub Aprobatą Techniczną ITB.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

IS165 10041677 50 m2 30 szt. 1,10 m2 / m2

PRODUKT INDEKS KOLOR OPAKOWANIE

DESKA na styropianie, gr. 10 mm SOT-DEOS-D-B
BIAŁY

10 szt.

DECO-DESKA TYTAN, gr. 3 mm SOT-DECODESKA-B / 10041427 15 szt.

PRODUKT INDEKS KOLOR POJEMNOŚĆ (litr)

DECO-FARBA DO DESEK TYTAN
SOT-DECOF-5-XXX

WG WZORNIKA DECO-PAINT
5

SOT-DECOF-10-XXX 10

IS165
� wysoka gramatura: 165g/m2

� impregnacja powłoką lateksową

� bardzo wytrzymała i elastyczna

� z dodatkiem hydrofobowym zabezpie-

czającym przed wilgocią

DESKA TYTAN

Farba do desek TYTAN

DODATEK ZIMOWY DO TYNKÓW I FARB

Dodatek zimowy do tynków i  farb umożliwia prowadzenie prac 
ociepleniowych z  wykorzystaniem tynków i  farb marki TYTAN, 
w  warunkach niskich temperatur: od 0oC do +10oC i  podwyższonej 
wilgotności powietrza do 80%.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE
ILOŚĆ 

W KARTONIE

Dodatek zimowy do tynków i farb SOT-DOD-TIF-ZI-018 / 10004675 0,25 l 12 szt.

DODATEK ZIMOWY
� przyśpiesza proces wiązania tynków 

i farb

� zabezpiecza powłokę przed działaniem 

niskich temperatur (od 0oC)

� nie zmienia koloru powłoki 

wykończeniowej

ETA-16/0161

ETA-16/0166
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LISTWY

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

Mechaniczne mocowanie materiałów termoizolacyjnych w podłożach  
z pełnych i porowatych materiałów budowlanych. 

Szczegółowa oferta handlowa dostępna u Doradcy Techniczno-Handlowego

ZASTOSOWANIE

FOTO INDEX NAZWA
ILOŚĆ  

W KARTONIE

SOT-L-NAR-S7-25 Listwa narożna PCV z siatką 7/7, L=2,5 mb 100

SOT-L-NAR-S-25 Listwa narożna PCV z siatką 10/10, L=2,5 mb 50

SOT-L-KAP-U-25
Listwa kapinosowa 

uniwersalna, L=2,5 mb
25

SOT-L-KAP-T-25 Listwa kapinosowa pod tynk, L=2,5 mb 25

SOT-L-OKN-U-25
Listwa przyokienna 

uniwersalna z siatką, L=2,5 mb
25

SOT-L-OKN-U-25-x
Listwa przyokienna  

uniwersalna z siatką, L=2,5 mb BRĄZOWA
25

SOT-L-DYL-N-20 Profil dylatacyjny narożny, L=2,0 mb 25

SOT-L-DYL-U-20
Profil dylatacyjny 

uniwersalny, L=2,0 mb
25

SOT-L-BON-02-30 Listwa do boniowania 2 cm, L=3,0 mb 20

SOT-L-BON-03-30 Listwa do boniowania 3 cm, L=3,0 mb 20

SOT-L-BON-05-30 Listwa do boniowania 5 cm, L=3,0 mb 20

SOT-L-COK-05-20 Listwa cokołowa U=5 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-08-20 Listwa cokołowa U=8 cm/0,6 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-10-20 Listwa cokołowa U=10 cm/0,8 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-12-20 Listwa cokołowa U=12 cm/0,8 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-14-20 Listwa cokołowa U=14 cm/0,8 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-15-20 Listwa cokołowa U=15 cm/1,0 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-16-20 Listwa cokołowa U=16 cm/1,0 mm, L=2,0 mb 20

SOT-L-COK-18-20 Listwa cokołowa U=18 cm/1,0 mm, L=2,0 mb 10

SOT-L-COK-20-20 Listwa cokołowa U=20 cm/1,0 mm, L=2,0 mb 10
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SYSTEMY GLAZUR NICZE



SYSTEMY GLAZURNICZE TS TYTAN Professio-
nal są kompletnym rozwiązaniem przeznaczo-
nym do wykonywania prac glazurniczych. 

Systemy glazurnicze są owocem wieloletniego 
doświadczenia w  produkcji chemii budowlanej 
połączonego z  pasją, co zaowocowało stworze-
niem profesjonalnej linii produktów spełniających 
najwyższe europejskie standardy. To użytkownicy 
Systemów – polscy wykonawcy, przekazując nam 
swoje doświadczenie i  wiedzę wpływają na roz-
wój systemu TS TYTAN Professional, co każdego 
dnia nastawia nas na ciągły rozwój i  spełnienie 
oczekiwań użytkowników systemu.
 
Wykorzystując produkty z  systemu TS TYTAN 
Professional masz pewność, że stosujesz nieza-
wodne rozwiązania.
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SYSTEMY GLAZUR NICZE
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FLEX GEL
� Płytki o dużym formacie, płytki 

ceramiczne, gresy, klinkiery, kamień 

naturalny (odporny na przebarwienia)

� Łazienki, kuchnie, elewacje, balkony, 

tarasy, baseny, ogrzewanie podłogowe

� Możliwość pracy od +5 do +35°C

� Wzmocniony włóknami

� Praca z różnymi konsystencjami zapra-

wy od gęstej na ścianie do półpłynnej 

na podłogach

� Grubość warstwy 2-15 mm

FLEX GEL ELASTYCZNY ŻELOWY 
KLEJ Z WŁÓKNAMI

Klej FLEX GEL dzięki zwiększonej ilości włókien zbrojących i zasto-
sowaniu technologii żelu posiada wyjątkowe zdolności wiązania 
wody w zaprawie klejowej oraz wydatnie poprawia elastyczność i siłę 
klejenia. Klej posiada możliwość uzyskania optymalnej konsystencji 
zaprawy odpowiedniej dla indywidualnych potrzeb wykonawcy 
również konsystencję półpłynną. Przeznaczony jest do skutecznego 
przyklejania małych, dużych formatów płytek ściennych i podłogo-
wych płyt ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, 
płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia naturalnego 
(po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) oraz 
konglomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Przezna-
czony na każde typowe oraz wymagające podłoże, wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, 
kuchnie, łazienki, baseny, elewacje, ciągi komunikacyjne. 

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

FLEX GEL SPT-GEL-FLEX-25 / 10040493 25 kg 48 szt. 1,3 kg / m2

C2 TE

zgodny z EN 12004

SUPERFLEX GEL
� Odkształcalny S1

� Płytki o dowolnym formacie , również 

typu Slim i XXL

� Płytki ceramiczne, gresy, klinkiery, kamień 

naturalny (odporny na przebarwienia)

� Łazienki, kuchnie, elewacje, balkony, 

tarasy, baseny, ogrzewanie podłogowe, 

ciągi komunikacyjne, duże obciążenia

� Trudne podłoża w tym OSB

� Możliwość pracy od +5 do +35°C

� Wzmocniony włóknami

� Praca z różnymi konsystencjami zaprawy 

od gęstej na ścianie do półpłynnej na 

podłogach

� Grubość warstwy 2-15 mm

SUPERFLEX GEL WYSOKOELASTYCZNY 
ŻELOWY KLEJ Z WŁÓKNAMI

Klej SUPERFLEX GEL dzięki zwiększonej ilości włókien zbrojących 
i zastosowaniu technologii żelu posiada wyjątkowe zdolności wiązania 
wody w zaprawie klejowej oraz wydatnie poprawia elastyczność i siłę 
klejenia. Klej posiada możliwość uzyskania optymalnej konsystencji 
zaprawy odpowiedniej dla indywidualnych potrzeb wykonawcy 
również konsystencję półpłynną. Przeznaczony jest do skutecznego 
przyklejania małych, dużych i wielkoformatowych płytek ściennych 
i  podłogowych płyt ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, 
mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia 
naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebar-
wienia) oraz konglomeratów kamiennych w małych i dużych forma-
tach. Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające podłoże jak 
GK i OSB, do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w tym balkony 
i tarasy, podłogi ogrzewane, kuchnie, łazienki, baseny, elewacje, ciągi 
komunikacyjne, podłoża narażone na duże obciążenia.

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

SUPERFLEX GEL SPT-GEL-SUPERFLEX-25 / 10040495 25 kg 48 szt. 1,3 kg / m2

C2 TE S1

zgodny z EN 12004

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm
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GRES UELASTYCZNIONY KLEJ DO PŁYTEK

Klej GRES przeznaczony jest do przyklejania ściennych i podłogo-
wych płytek gresowych, klinkierowych oraz ceramicznych o wymia-
rach nie większych niż 35 x 35 cm narażonych na typowe obciążenia. 
Zalecany na standartowe podłoża budowlane wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń

ZASTOSOWANIE

GRES
� płytki gresowe, ceramiczne  

i klinkierowe

� uelastyczniony

� wodoodporny

� możliwość układania płytek od góry

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

GRES SPT-GRES-TS52-25 / 10035888 25 kg 48 szt. 1,5 kg / m2

C1 TE

zgodny z EN 12004

STANDARD
� płytki ceramiczne małe i średnie 

formaty

� możliwość klejenia od góry

� wodoodporny

STANDARD KLEJ DO PŁYTEK

Klej do płytek STANDARD przeznaczony jest do skutecznego przy-
klejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazury, 
terakoty) narażonych na typowe niskie obciążenia. Do stosowania 
w pomieszczeniach mieszkalnych, suchych i wilgotnych na sztywnych 
podłożach. Klej przeznaczony jest do użycia wewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

STANDARD SPT-STAND-TS51-25 / 10036210 25 kg 48 szt. 1,5 kg / m2

C1 T

zgodny z EN 12004

MARMUR BIAŁY KLEJ DO KAMIENIA

Klej MARMUR przeznaczony jest do przyklejania marmurów na-
turalnych i syntetycznych, kamieni naturalnych, mozaiki szklanej, 
ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazury, terakoty, 
klinkieru, gresu), płytek lastrykowych i cementowych. Klej zalecany 
jest na każde sztywne i wymagające podłoże wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń oraz na podłogi ogrzewane. Grubość warstwy 2-10 mm.

ZASTOSOWANIE

MARMUR
� biały, nie powoduje przebarwień

� możliwość klejenia od góry

� uelastyczniony, mrozo- i wodoodporny

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

MARMUR SPT-TS53-25 / 10035884 25 kg 48 szt. 1,2 kg / m2

C1 TE

zgodny z EN 12004

NOWA ODSŁONA

NOWA ODSŁONA

NOWA ODSŁONA

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm
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FLEX TS54 ELASTYCZNY KLEJ DO PŁYTEK

Klej FLEX TS54 jest przeznaczony do skutecznego przyklejania wszyst-
kich rodzajów ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, glazury, 
terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i  cemento-
wych, płytek z kamienia naturalnego niewrażliwych na przebarwienia  
(po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia). Zapra-
wę klejową stosujemy na każde typowe oraz wymagające podłoże, 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Grubość warstwy: 2-10 mm.

ZASTOSOWANIE

FLEX TS54
� płytki gresowe, ceramiczne i klinkierowe

� balkony i tarasy

� ogrzewanie podłogowe i ścienne

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

FLEX TS54 SPT-TS54-25 / 10035896 25 kg 48 szt. 1,4 kg / m2

C2 TE

zgodny z EN 12004

EXPRESS FLEX SZYBKI KLEJ DO PŁYTEK

ZASTOSOWANIE

EXPRESS FLEX
� szybkowiążący ~3 godz. i elastyczny

� do szybkich remontów, idealny na ciągi 

komunikacyjne

� baseny, balkony, tarasy, ogrzewanie 

podłogowe

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

EXPRESS FLEX SPT-TS57-25 / 10034002 25 kg 48 szt. 1,3 kg / m2

C2 FT

zgodny z EN 12004
EXPRESS FLEX Szybki klej przeznaczony do skutecznego i  szybkiego 
przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty, klinkieru, gresu), 
płytek nienasiąkliwych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniej-
szym sprawdzeniu) oraz aglomeratów kamiennych. Klej przeznaczony 
jest na podłoża, wewnątrz i  na zewnątrz pomieszczeń. Zaleca się 
stosowanie kleju EXPRESS FLEX na powierzchnie w  łazienkach, 
kuchniach, korytarzach w  ciągach komunikacyjnych i  na zewnątrz 
pomieszczeń, jak tarasy, balkony i elewacje z klinkieru lub gresu.

NOWA ODSŁONA

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm



26      

MEGAFLEX
� produkt wielozadaniowy 4 w 1

� doskonały na duże obciążenia 

mechaniczne

� na podłoża trudne i nietypowe  

(w tym OSB)

� bardzo wysoka wydajność  

w porównaniu z tradycyjnymi klejami

MEGAFLEX HYBRYDOWY KLEJ DO PŁYTEK

Klej MEGAFLEX przeznaczony jest do przyklejania wszystkich rodza-
jów ściennych i  podłogowych płytek ceramicznych, glazury, terakoty, 
klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, płytek 
z  kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności 
na przebarwienia) oraz konglomeratów kamiennych w  małych i  du-
żych formatach. Szczególnie zalecany do osadzania ciężkich płyt 
wielkoformatowych i  płytek typu Slim. Może być wykorzystany jako 
szpachla wyrównawcza do 15 mm.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

MEGAFLEX SPT-TS58-25 / 10034001 18 kg 48 szt. 0,9 kg / m2

C2 TE S1

zgodny z EN 12004

SUPERFLEX S1 TS55 WYSOKOELASTYCZNY KLEJ DO PŁYTEK

Klej SUPERFLEX S1 TS55 przeznaczony jest do skutecznego przykle-
jania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych płytek ceramicz-
nych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych 
i  cementowych, płytek z  kamienia naturalnego (po wcześniejszym 
sprawdzeniu odporności na przebarwienia) oraz konglomeratów ka-
miennych w małych i dużych formatach. Przeznaczony na każde typo-
we oraz wymagające podłoże, wewnątrz i  na zewnątrz pomieszczeń, 
w tym balkony i  tarasy, podłogi ogrzewane, kuchnie, łazienki, baseny, 
elewacje, ciągi komunikacyjne. Grubość warstwy: 2-10 mm.

ZASTOSOWANIE

SUPERFLEX S1 TS55
� odkształcalny S1

� wszystkie rodzaje płytek, duże 

formaty

� trudne podłoża (w tym OSB)

� tarasy i balkony

� ogrzewanie podłogowe i ścienne

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

SUPERFLEX S1 TS55 SPT-TS55-25 / 10035881 25 kg 48 szt. 1,4 kg / m2

C2 TE S1

zgodny z EN 12004

NOWA ODSŁONA

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm
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HYDRO 1K ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA

HYDRO 1K jest jednoskładnikowym produktem przeznaczonym 
do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i  przeciwwodnych 
typu lekkiego, średniego i  ciężkiego. Tworzy szczelną, elastyczną 
i  bezszwową powłokę mostkującą rysy podłoża oraz trwale 
uszczelniającą naroża, szczeliny dylatacyjne i  przejścia rur sanitarnych 
w  połączeniu ze specjalnymi taśmami i  kołnierzami uszczelniającymi 
z  systemu hydroizolacji TYTAN. Może być stosowana na tarasach 
i  balkonach, w  kabinach prysznicowych, pomieszczeniach sanitarnych, 
przy uszczelnianiu ścian piwnic i  fundamentów narażonych na stały 
kontakt z wodą gruntową oraz w zbiornikach wodnych.

ZASTOSOWANIE

HYDRO 1K
� jednoskładnikowa cementowa  

zaprawa uszczelniająca

� balkony i tarasy

� do wewnątrz i na zewnątrz

� do uszczelniania ścian piwnic  

i fundamentów

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

HYDRO 1K SOT-E-H1K-TS41 / 10029602 20 kg 48 szt. 1,4 kg / m2

produkt zgodny z normą

EN 14891

SUPERMARMUR BIAŁY ELASTYCZNY KLEJ DO KAMIENIA

Wysokiej jakości biały klej z dodatkiem Trasu reńskiego przeznaczony 
jest do skutecznego przyklejania wszystkich rodzajów marmurów 
naturalnych i syntetycznych, kamieni naturalnych, ściennych i pod-
łogowych płytek ceramicznych (glazury, terakoty, klinkieru, gresu, 
mozaiki), płytek lastrykowych i cementowych w małych i dużych 
formatach. Klej przeznaczony jest praktycznie na każde sztywne, jak 
i wymagające (trudne) podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń 
oraz na podłogi ogrzewane. Grubość warstwy 2-20 mm.

ZASTOSOWANIE

SUPERMARMUR
� odkształcalny S1

� zawiera tras – ogranicza przebarwienia 

i wykwity

� do marmuru i innych kamieni naturalnych

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

SUPERMARMUR SPT-TS56-25 / 10036081 25 kg 48 szt. 1,4 kg / m2

C2 TE S1

zgodny z EN 12004

NOWA ODSŁONA

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm



28      

CONTACT GRUNT DO PODŁOŻY NIECHŁONNYCH

Grunt CONTACT służy do przygotowania szorstkiej warstwy sczep-
nej na podłożach niechłonnych przeznaczonych pod wylewanie mas 
samopoziomujących, nakładanie szpachli, tynków maszynowych, 
przyklejanie płytek ceramicznych itp. Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz na suchych i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego 
betonu i żelbetonu, elementów prefabrykowanych, starych okładzin 
ceramicznych, płytach gipsowych, powłokach malarskich (lamperie), 
płytach OSB, lastrykach oraz innych szczelnych podłoży mineralnych.

ZASTOSOWANIE

CONTACT
� do podłoży niechłonnych o niskiej 

nasiąkliwości

� na szczelny beton, stare płytki,  

lastryko, płyty OSB

� zwiększa przyczepność do podłoża

� wyrównuje chłonność podłoża

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

CONTACT SMT-CONTACT-TS12-04 / 10036320 4 kg 144 szt. 0,15 kg / m2

MULTIGRUNT SKONCENTROWANY ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Produkt przeznaczony do odpowiedniego przygotowania podłoży 
chłonnych przed kolejnymi etapami prac wykończeniowych (szpa-
chlowanie, wylewanie mas samopoziomujących, układanie hydroizo-
lacji, klejenie płytek, prace malarskie itp). Do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz, na wszelkich suchych i wysezonowanych podłożach bu-
dowlanych. W zależności od zastosowania można rozcieńczyć z wodą.

ZASTOSOWANIE

MULTIGRUNT
� skoncentrowany, wzmacnia podłoże

� do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

� pod kleje, tynki, farby i wylewki

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

MULTIGRUNT SOT-IS-TS-BS-DS-05 / 10034101 5 l 108 szt. 0,2 l / m2

NOWA ODSŁONA

NOWA ODSŁONA
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MAESTRA 10-80
� klejenie płytek po 24h

� grubość warstwy od 10 do 80 mm

� do podłóg ogrzewanych, wykonywania 

spadków na tarasach i balkonach

MAESTRA 10-80 JASTRYCH SZYBKOWIĄŻĄCY

Masa MAESTRA 10-80 służy do wykonywania podkładów podłogo-
wych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jastrych jest stosowany 
jako warstwa ostateczna pod panele podłogowe, okładziny ceramicz-
ne, posadzki i farby żywiczne, wykładziny dywanowe oraz jako war-
stwa podkładowa pod masy samopoziomujące. Ze względu na swoją 
konsystencję idealnie nadaje się do formowania spadków. UWAGA: 
Masa posadzkowa MAESTRA 10-80 nie jest zwykłym jastrychem 
cementowym, ale masą szybkowiążącą o specjalnych właściwościach.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

MAESTRA 10-80 MAESTRA 10-80 TS 21 / 10038407 25 kg 48 szt. 2,2 kg / m2 

CT-C35-F7

zgodny z EN 13813

 NIVEL 2-20 MASA SAMOPOZIOMUJĄCA

Masa samopoziomująca NIVEL 2-20 służy do wykonywania cienko-
warstwowych, samo rozlewnych i szybkowiążących wylewek jed-
nowarstwowych wewnątrz pomieszczeń o grubości od 2 do 20mm. 
Doskonała do wyrównywania podłoży betonowych, cementowych 
i anhydrytowych przed układaniem wszelkiego rodzaju płytek, wykła-
dzin (PVC, dywanowe, korkowe), paneli podłogowych, mozaik drewnia-
nej i i parkietu, desek z drewna klejonego. Do stosowania na istniejące 
ogrzewanie podłogowe.

ZASTOSOWANIE

 NIVEL 2-20
� szybkowiążąca i łatwa w użyciu

� do wyrównywania podłoży betono-

wych i cementowych

� na jastrychy grzewcze

� pod płytki, wykładziny, panele,parkiet

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

 NIVEL 2-20 SMT-NIVEL20-TS23-25 / 10036245 25 kg 48 szt. 1,5 kg / m2

CT-C25-F5

zgodny z EN 13813

NOWA ODSŁONA

NOWA ODSŁONA

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm
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TEO124 ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA

TEO124 zaprawa wyrównująca służy do szybkiego wypełniania ubyt-
ków, do wyrównania podłoży poziomych i pionowych przed wyko-
naniem izolacji, układaniem płytek ceramicznych, wykładzin i innego 
rodzaju materiałów wykończeniowych. Zalecana do przygotowywa-
nia spadków na balkonach i tarasach. Grubość nakładanej warstwy 
powinna wynosić 2-15 mm. Szpachla może być wykorzystywana 
również do innych prac budowlanych.

ZASTOSOWANIE

TEO124
� w grubości stosowania od 2 do 15 mm

� pod izolacje i kleje do płytek

� do powierzchni poziomych i pionowych

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

TEO124 SMT-ZW-SZ-25 / 10022821 25 kg 48 szt. 1,5 kg / m2

CT-C10-F2,5

zgodny z EN 13813

MASTIC 3-30 SZYBKOWIĄŻĄCA SZPACHLA WYRÓWNAWCZA

Szpachla MASTIC 3-30 jest produktem cementowym, szybkowiążą-
cym do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Idealnie 
nadaje się do wyrównywania ścian, podłóg i sufitów – nie spływa 
ze ścian, do tworzenia spadków na tarasach i balkonach. Możliwość 
wyrównywania niecek basenowych pod uszczelnienia oraz tworzenie 
spadków na tarasach, balkonach, kuchniach przemysłowych, pral-
niach i garażach. Grubość warstwy od 3 do 30 mm.

ZASTOSOWANIE

MASTIC 3-30
� możliwość układania płytek po 

6 godzinach na 1 cm grubości warstwy

� możliwość układania szpachli na 

podłodze, ścianie i suficie

� zawiera Tras eliminujący wykwity 

i polepszający plastyczność zaprawy

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

MASTIC 3-30 SPT-SSW-GEA-3-30 / 10003196 25 kg 48 szt. 1,5 kg / m2 

CT-C25-F4

zgodny z EN 13813

NOWA ODSŁONA

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm
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BETONKONTAKT TEO304 GRUNT SCZEPNY

Grunt do przygotowania warstwy sczepnej na podłożach niechłon-
nych przeznaczonych pod wylewanie mas samopoziomujących, 
nakładanie tynków maszynowych, przyklejanie płytek ceramicznych 
itp. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych i wysezono-
wanych podłożach z rozszalowanego betonu i żelbetonu, elementów 
prefabrykowanych, lastrykach oraz innych szczelnych podłoży mine-
ralnych.

ZASTOSOWANIE

BETONKONTAKT TEO304
� zwiększa przyczepność do podłoży  

o niskiej nasiąkliwości

� do wewnątrz i na zewnątrz, gotowy  

do użycia

� na szczelny beton, lastryko

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

BETONKONTAKT 
TEO304

SMT-PG-TEO304-07 / 10025325 7 kg 100 szt. 0,20-0,35 kg / m2

SMT-PG-TEO304-15 / 10022885 15 kg 33 szt. 0,20-0,35 kg / m2

PN-C-81906
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SYSTEMY BUDOW LANE



SYSTEMY BUDOWLANE TYTAN to zestaw 
zapraw budowlanych opartych na mieszankach 
cementowych. W  ofercie znajduje się system 
tynków maszynowych, którego kluczowym ele-
mentem jest lekki tynk maszynowy z  perlitem. 
Dzięki temu dodatkowi oraz dopracowanej  
recepturze tynk ma bardzo wysoką wydajność, 
jest elastyczny i łatwy w obróbce.

Systemy budowlane to również zaprawy do muro-
wania bloczków z betonu komórkowego (kolor bia-
ły i szary) oraz zaprawy do murowania i fugowania 
(2 w 1) cegieł klinkierowych. Zaprawy do klinkieru 
dostępne są w czterech kolorach.
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SYSTEMY BUDOW LANE
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LTM 20 LEKKI TYNK MASZYNOWY

LTM 20 Lekki tynk maszynowy przeznaczony jest do maszynowego 
lub ręcznego nakładania na wszystkie typowe podłoża budowlane, 
ze szczególnym uwzględnieniem murów z  materiałów porowatych 
(beton komórkowy) oraz o wysokiej nasiąkliwości (pustaki silikatowe). 
Wyróżnia się bardzo dobrą przyczepnością, długim czasem obróbki 
i wysokim komfortem pracy. Produkt zalecany do tradycyjnej obróbki 
oraz do tynkowania podstawowego i  renowacyjnego podłoży mine-
ralnych. Może być nakładany na ścianie w jednej warstwie na grubość 
do 20 mm.

ZASTOSOWANIE

STARTER
� poprawia przyczepność do podłoża

� zwiększa wydajność kolejnej warstwy

� do obróbki maszynowej lub ręcznej

LTM 20
� wydajny i wytrzymały 

� do nakładania maszynowego 

i ręcznego

� drobnoziarnisty i elastyczny

� hydrofobowy

� zawiera perlit

STARTER OBRZUTKA WSTĘPNA

Zaprawa jest obrzutką cementową wchodzącą w skład systemu 
zapraw tynkarskich TYTAN. Zalecana jest do stosowania pod tynki 
cementowo-wapienne nakładane maszynowo lub ręcznie na wszyst-
kie podłoża mineralne. Ma za zadanie wyrównanie chłonności podło-
ża oraz poprawienie przyczepności tynków do ścian i sufitów.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

STARTER SMT-BS31-25 / 10038578 25 kg 48 szt. 4-8 kg / m2

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE*

LTM 20 SMT-BS33-25 / 10038579 25 kg 48 szt. 1,1 kg / m2 

TYP GP, CSIV, W2

zgodny z EN 998-1

TYP GP, CSII, W0

zgodny z EN 998-1

NOWA ODSŁONA

NOWA ODSŁONA

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

 *ZUŻYCIE - warstwa 1 mm
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BRICK 5-25 ZAPRAWA DO KLINKIERU

Zaprawa do klinkieru przeznaczona do murowania elewacji, ścian 
zewnętrznych i  wewnętrznych oraz do innych elementów architek-
tonicznych z  cegieł klinkierowych takich jak: ogrodzenia, kominy, 
mała architektura ogrodowa. Jest kompozycją cementów, mączek 
i  kruszyw mineralnych z  wysokogatunkowymi dodatkami modyfiku-
jącymi, dzięki którym zaprawa jest dobrze urabialna, łatwa i wygodna 
w  użyciu. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością, posiada wyso-
kie parametry mrozo- i  wodoodporności. Zapobiega pojawianiu się 
wykwitów.

ZASTOSOWANIE

MUR 2-10
� do murowania betonu komórkowego

� do murowania bloczków silikatowych

� kolory: szary, biały

BRICK 5-25
� do murowania cegieł klinkierowych

� do spoinowania

� w kolorach: szary, grafitowy, 

antracytowy, brązowy

MUR 2-10 CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA MURARSKA

Zaprawa przeznaczona do murowania zewnętrznych i  wewnętrznych 
ścian z bloczków z betonu komórkowego (gazobetonu), wapienno-pia-
skowych (silikatowych) oraz ceramicznych na cienką spoinę (2-10 mm). 
Zalecana też do innych prac w budownictwie, np. wygładzania, wypeł-
niania ubytków i  wyrównania ścian z  gazobetonu. Posiada doskonałą 
przyczepność do różnego rodzaju podłoży budowlanych. Znajduje 
zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

MUR 2-10 szary SMT-CZM-SZ-25 / 10022810
25 kg 48 szt. 1,6 kg / m2

MUR 2-10 biały SMT-CZM-BI-25 / 10022809

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE

BRICK 5-25 szary SMT-ZDK-SZ-25 / 10022819 25 kg 48 szt.

BRICK 5-25 grafitowy SMT-ZDK-GR-25 / 10022818 25 kg 48 szt.

BRICK 5-25 antracytowy SMT-ZDK-AN-25 / 10022816 25 kg 48 szt.

BRICK 5-25 brązowy SMT-ZDK-BR-25 / 10022817 25 kg 48 szt.

KOLORY

KOLORY

TYP GP, M10

zgodny z EN 998-2

TYP T, M10

zgodny z EN 998-2

Prezentowane kolory mogą sie różnić od rzeczywisty kolorów

Prezentowane kolory mogą sie różnić od rzeczywisty kolorów

NOWA ODSŁONA

NOWA ODSŁONA
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SYSTEMY DEKORA CYJNE



SYSTEMY DEKORACYJNE DS Tytan Profes-
sional to kompletna gama specjalistycznych 
farb wewnętrznych oraz tynków dekoracyj-
nych strukturalnych, rekomendowanych do 
wszystkich typów pomieszczeń mieszkalnych, 
biurowych oraz użyteczności publicznej. Zasto-
sowanie produktów systemu DS Tytan Profes-
sional daje nieograniczone możliwości dekoracji 
wnętrz i  gwarancję niepowtarzalnego efektu 
wizualnego.

Oferta przygotowana została specjalnie z  myślą 
o  profesjonalistach i  wymagających klientach, dla 
których ważna jest wysoka i  stabilna jakość pro-
duktów.
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SYSTEMY DEKORA CYJNE
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DS33 LATEX PLUS FARBA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA

Farba lateksowa DS33 LATEX PLUS przeznaczona jest do wymalowań 
pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży 
mineralnych tj.: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, 
wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, beton, 
płyty gipsowo-kartonowe. Szczególnie zalecana do malowania ścian  
i sufitów w pomieszczeniach intensywnie użytkowanych takich jak 
kuchnie i jadalnie, pomieszczenia restauracyjne, biurowe oraz wszę-
dzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa odporność na zmywanie  
i szorowanie. Ma bardzo dobre właściwości kryjące. Tworzy matową 
lub półmatową gładką powłokę bez spękań, odporną na zmywanie  
i szorowanie. Podczas aplikacji nie chlapie i nie pozostawia smug.

ZASTOSOWANIE 

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE*

l / m2

Farba DS33 
LATEX PLUS MAT

10036238; SFT-DS33-LM-09 9 l 33 szt.

0,1410036240; SFT-DS33-LM-045 4,5 l 100 szt.

10036242; SFT-DS33-LM-025 2,5 l 120 szt.

Farba DS33 
LATEX PLUS PÓŁMAT

10038426; SFT-DS33-LP-09 9 l 33 szt.

0,1410038428; SFT-DS33-LP-045 4,5 l 100 szt.

10038429; SFT-DS33-LP-025 2,5 l 120 szt.

DS33 LATEX PLUS 
� Do pomieszczeń intensywnie  

użytkowanych

� Odporna na zmywanie i szorowanie  

na mokro

� Dostępne powłoki mat lub półmat

� Doskonałe krycie

� Bez efektu smużenia

� Do barwienia w szerokiej gamie  

kolorystycznej w systemie kolorowania 

TYTAN 

*przy 2-krotnym malowaniu

Klasa I 
wg normy PN-EN13300

DS32 REGULAR PLUS 
� Odporna na zmywanie

� Głęboko matowa powłoka

� Doskonałe krycie

� Bez efektu smużenia

� Do barwienia w szerokiej gamie  

kolorystycznej w systemie kolorowania 

TYTAN

DS32 REGULAR PLUS FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA

Farba wewnętrzna akrylowa DS32 REGULAR PLUS przeznaczona jest 
do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowa-
nych podłoży mineralnych tj.: tynki gipsowe, cementowe, cementowo- 
wapienne, wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe,  
beton, płyty gipsowo-kartonowe. Szczególnie zalecana do malowania 
ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” takich jak salony, jadalnie, 
sypialnie, przedpokoje, pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne. 
Ma bardzo dobre właściwości kryjące. Tworzy odporną na zmywanie, 
matową i gładką powłokę. Podczas aplikacji nie chlapie i nie pozosta-
wia smug. 

ZASTOSOWANIE 

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE*

l / m2

Farba DS32
REGULAR PLUS

10036222; SFT-DS32-REG-09 9 l 33 szt.

0,1610036224; SFT-DS32-REG-045 4,5 l 100 szt.

10036227; SFT-DS32-REG-025 2,5 l 120 szt.

*przy 2-krotnym malowaniu

Klasa III  
wg normy PN-EN13300
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DS31 INVEST DYNAMIC FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA

Farba wewnętrzna DS31 INVEST DYNAMIC przeznaczona jest do wy-
malowani pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowanych 
podłoży mineralnych tj.: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wa-
pienne, wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, beton, 
płyty gipsowo-kartonowe. Farba szczególnie polecana do aplikacji me-
todą natrysku mechanicznego. Zalecana do malowania ścian i sufitów  
w pomieszczeniach „suchych” takich jak pomieszczenia biurowe,  
gospodarcze, przemysłowe, magazynowe i w budownictwie miesz-
kaniowym. Ma bardzo dobre właściwości kryjące. Tworzy odporną 
na tarcie na sucho, matową i gładką powłokę. Podczas aplikacji nie 
chlapie i nie pozostawia smug. Farba dostępna w kolorze białym.

ZASTOSOWANIE 

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE*

l / m2

Farba DS31 
INVEST DYNAMIC

10036217; SFT-DS31-INV-10 10 l 33 szt. 0,2

DS31 INVEST DYNAMIC 
� Do aplikacji metodą natrysku  

mechanicznego

� Odporna na tarcie na sucho

� Głęboko matowa powłoka

� Doskonałe krycie

� Bez efektu smużenia

*przy 2-krotnym malowaniu

Klasa IV  
wg normy PN-EN 13300

DS21 FINISH PLUS
� do wewnątrz

� do nakładania ręcznego  

i mechanicznego

� do uzyskania gładkiej powierzchni 

ścian i sufitów

� do kreatywnego kształtowania 

struktury tynku

� w kolorze białym

� gotowa do użycia

� wysoka wytrzymałość

DS21 FINISH PLUS DOLOMITOWA MASA SZPACHLOWA 

Dolomitowa masa szpachlowa DS21 FINISH PLUS przeznaczona jest 
do ostatecznego przygotowania wszystkich wysezonowanych podłoży 
mineralnych takich jak: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wa-
pienne, wapienne, beton, płyty gipsowo-kartonowe. Dolomitowa masa 
szpachlowa DS21 FINISH PLUS jest gotową do użytku masą szpachlową 
na bazie mieszaniny spoiw, wypełniacza dolomitowego oraz dodatków 
modyfikujących. Idealna do szpachlowania ręcznego lub za pomocą 
agregatu hydrodynamicznego (szpachlarskiego). Polecana do kreatyw-
nego kształtowania struktur warstwy tynku. Grubość jednej warstwy 
do 3  mm. Tworzy idealnie gładką powłokę bez spękań. Masa dostępna 
jest w kolorze białym.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE

kg / m2

DS21 FINISH PLUS

10039903 / SST-DS2-FINPLUS-09 9 kg 72 szt.

1,910039904 / SST-DS2-FINPLUS-19 19 kg 36 szt.

10040163/ SST-DS2-FINPLUS-19 25 kg (worki) 40 szt.



40      

� łatwa aplikacja

� do montażu płyt gipsowo- 

kartonowych

� do murowania płyt gipsowych typu 

Pro Monta

� do wygładzania ścian i sufitów

� do nowych i starych powierzchni

� o podwyższonej twardości

� tworzy bardzo mocne połączenia

� zbrojona włóknami

� zapobiega szybkiemu pękaniu 

połączeń

CERKO KLEJ GIPSOWY

CERKO GŁADŹ TYNKOWA

CERKO SZPACHLA SUPER WYTRZYMAŁA

Klej przeznaczony do montażu płyt gipsowo-kartonowych do podłoży 
gipsowych, z cegły ceramicznej, silikatowej, betonu, pustaków z be-
tonu komórkowego oraz wszystkich typowych podłoży budowlanych. 
Nadaje się do łączenia ze sobą prefabrykatów gipsowych wewnątrz 
budynków.

Gładź gipsowa przeznaczona do szpachlowania i wygładzania po-
wierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Stosowana jako 
wierzchnia warstwa wykończeniowa powierzchni. Po ostatecznym 
wygładzeniu stanowi idealne podłoże pod warstwy malarskie i tapety.

Szpachla przeznaczona do mocnego spoinowania płyt gipsowo-karto-
nowych z  zastosowaniem siatki wzmacniającej. Do prac naprawczych 
w miejscach narażonych na uszkodzenia.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE

kg / m2

CERKO
KLEJ GIPSOWY

SGC-KG-20 / 10000683 20 kg 54 3-5

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE

kg / m2

CERKO
GŁADŹ TYNKOWA

SGC-GT-05 / 10000682 5 kg 200 1-2

SGC-GT-20 / 10000681 20 kg 54 1-2

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE

kg / mb spoiny

CERKO
SZPACHLA SUPER WYTRZYMAŁA

SGC-SSW-05 / 10000729 5 kg 200 0,3-0,5
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� Do wewnątrz i na zewnątrz  

pomieszczeń

� Pod farby, gładzie , kleje, tapety

� Na ściany , sufity, posadzki

CERKO GRUNT UNIWERSALNY

Uniwersalny preparat do gruntowania podłoży budowlanych przed 
pracami malarskimi, glazurniczymi oraz przed tapetowaniem. Po-
wierzchniowo wzmacnia podłoże oraz ogranicza i wyrównuje jego 
chłonność.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE

kg / m2 / mm

CERKO GRUNT MUC-GR-500/10000725 5 l 108 0,2 l / m2

� plastyczna i urabialna masa, łatwa do 

wygładzania

� w szczelnym zamknięciu przez 74h po 

wymieszaniu z wodą nie zasycha

� przy nakładaniu wielowarstwowym 

brak widocznych miejsc łączenia 

warstw

� do nakładania agregatem

CERKO POLIMEROWA GŁADŹ SZPACHLOWA

Gładź przeznaczona jest do: szpachlowania i wygładzania powierzchni 
ścian i  sufitów wewnątrz pomieszczeń, do stosowania na podłożach 
betonowych (stropy filigranowe), na całych powierzchniach płyt 
G-K, tynkach cementowo-wapiennych i  gipsowych, do stosowania 
w  pomieszczeniach o  podwyższonej wilgotności. Po ostatecznym 
wygładzeniu stanowi idealne podłoże pod warstwy malarskie i tapety.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE

kg / m2 / mm

CERKO
POLIMEROWA GŁADŹ SZPACHLOWA

SGC-PGS-20 / 10025839 20 kg 54 1,5

� do ścian i sufitów 

� do wewnątrz pomieszczeń

� do nakładania malarką, wałkiem lub 

pędzlem

CERKO FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA 

Akrylowa farba wewnętrzna przeznaczona do dekoracyjnego malowa-
nia ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności pu-
blicznej. Może być stosowana na podłożach betonowych, gipsowych, 
cementowych, cementowo-wapiennych, płytach G-K itp. Tworzy 
jednorodną, matową powłokę.

ZASTOSOWANIE

PRODUKT INDEKS OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE
ZUŻYCIE

kg / m2

CERKO
FARBA AKRYLOWA

SGC-FAW-10/ 10038408 10 l 44 0.16
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