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Charakterystyka ogólnaCharakterystyka ogólna
Wylewka cementowa CZP mo e by  uk adana na pod o ach

stabilnych (betonowych, stropach elbetowych itp.) jak i na 

stropach drewnianych maj cych odpowiedni  stabilno

oraz na pod o u gruntowym odpowiednio zag szczonym,

wolnych od lu nych elementów, zwietrza ych i uszcz cych

si  podk adów. Zastosowane tu materia y ca kowicie eliminuj

potrzeb  zbrojenia posadzki siatkami zbrojeniowymi. Zaprawa 

jest odporna  na alkalia i rozpuszczalniki; mo liwa jest kon-

tynuacja prac po 24 h bez obawy uszkodzenia posadzki.

Zaprawa CZP M-7 - do wykonania posadzek cementowych 

i  z ogrzewaniem pod ogowym, podk adów pod pod ogi

z  paneli, desek, parkietu, wyk adzin dywanowych, tera-

koty, gresów, lastriko oraz posadzki tarasów, chodników 

i  placów manewrowych oraz podjazdów samochodowych; 

jako wylewka na pod ogach drewnianych i izolowanych styro-

pianem; do wyrównywania murów pod p yty stropowe, daszki 

s upków i  coko ów ogrodzeniowych oraz czapki kominów.

Zaprawa CZP M-20 - do stosowania jw. jak równie  jako 

podk ady pod przemys owe posadzki polimerowe w 

pomieszczeniach magazynowo-produkcyjnych nara onych

na du e obci enia statyczne i  dynamiczne.

Zaprawa GTG cienkowarstwowa zaprawa klej ca mrozo- 

i  wodoodporna do mocowania p ytek ceramicznych i kami-

ennych. Przeznaczona jest do klejenia glazury terakoty 

i  gresów wewn trz i na zewn trz budynków mieszkalnych 

i  u yteczno ci publicznej (szpitale, szko y). Spe nia wymaga-

nia norm: WS - do wn trz suchych; WM - do wn trz mokrych; 

WZ - do zewn trznego zastosowania oraz do pomieszcze

o zró nicowanych warunkach cieplno-wilgotno ciowych 

(np.  ogrzewanie pod ogowe).

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna M-30 dosko-

nale nadaje si  do wykonywania tynków wewn trznych

i zewn trznych metod  tradycyjn . Producent zaleca 

nak ada  nowy tynk warstwami, najpierw wyrównuj c wi ksze

ubytki, a nast pnie po zwi zaniu warstwy wyrównuj cej

na o y  warstw  ok. 1 cm i zatrze  pack  styropianow  lub 

drewnian .

Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe
Dystrybucja: w sprzeda y hurtowej

Us ugi: doradztwo techniczne, realizacja nietypowych 

zamówie

Okres przydatno ci: 180 dni (pod warunkiem przecho-

wywania w suchym miejscu).

Aprobaty i certyfikaty: wg norm unijnych, Atest Higieniczny 

IMMiT nr 514/PB/251/733/2002, 99/PB/ 251/138/2003.

Pozosta a oferta:

 z a p r a w a  m u r a r s k a 

cementowo-wapienna 

M-50 -  do wznosze-

nia murów z elementów 

ceramicznych, betono-

wych, cianek dzia owych

gr.  1 /2  i  1 /4  ceg y, 

wype niania nadpro y,

tynków pod izo lac j

przeciwwilgociow

 zaprawa cementowa 

M - 8 0  d o  w y l e w a n i a 

posadzek, wyrównywania 

murów pod p yty stropowe, 

do wznoszenia murów 

z  elementów ceramicznych i betonowych silnie obci onych

i nara onych na dzia anie wilgoci wewn trz i na zewn trz

 zaprawa do g adzi tynkarskiej - jako ostatnia warstwa 

tynku mineralnego kat III oraz do odnawiania starych tynków 

metod  tradycyjn , obróbki o cie y po wymianie drzwi 

i  okien

 zaprawa do murowania i spoinowania klinkieru - do 

wyko-nywania murów z ceg y klinkierowej, ceramicznej i wa-

pienno-piaskowej oraz kamienia polnego i ciosanego a tak e

do  spoinowania ww. Kolory: szara, br zowa, grafitowa

 zaprawa cementowa CM - do uk adania mechanicznego 

posadzek i pod o y pod posadzki; do uk adania nieregu-

larnych kszta tów z marmuru i kamienia oraz obrzutki cian

i sufitów

 zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne - do tynkowania 

maszynowego wewn trz (TMW) i na zewn trz (TMZ)
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