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MASY I  ZAPRAW Y DO SPOINOWANIA

Firma ALPOL GIPS ma w swojej ofercie kilka 

rodzajów mas do spoinowania. Klient poszukujący 

wyselekcjonowanego produktu będzie mógł wybrać 

spośród szerokodostępnej kolorystyki: wąskich lub 

szerokich fug cementowych, elastycznych, epoksy-

dowych, a także nanospoin dedykowanych do płytek 

i murów klinkierowych. 

Spoina elastyczna ALPOL ELITE AS E50-E69

Do wypełniania fug o szerokości od 2 do 20 mm 

pomiędzy płytkami o różnej nasiąkliwości stosowana 

jest cementowa spoina elastyczna, zawierająca 

domieszki tj.: plastyfikatory, dodatki hydrofobizują-

ce, polimery, które zwiększają elastyczność spoiny 

dzięki czemu są one łatwiejsze do utrzymania w czy-

stości, mogą być stosowane do wypełniania fug na 

podłożach odkształcalnych, tj. podgrzewanych, na 

tarasach, balkonach, fasadach między mozaikami, 

okładzinami z kamienia naturalnego i sztucznego 

oraz płytkami szklanymi. 

Cechy szczególne: odporna na ścieranie, zabrudze-

nia, pleśń i grzyby, mrozoodporna, z efektem perlenia

Opakowania: 2 kg, 5 kg

Zużycie: od 0,3 do 2,3 kg/m2 w zależności od szero-

kości spoiny i wymiarów płytek

Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

Nanospoina do klinkieru ALPOL AZ 150-156

Do spoinowania murów, ogrodzeń, podmurzy, fasad, 

kominów z klinkierowych cegieł licowych, klinkiero-

wych płytek elewacyjnych, jak również wypełniania 

fug między okładzinami z naturalnego (poza mar-

murowymi) i sztucznego kamienia elewacyjnego, 

o szerokości od 3 do 10 mm służy Nanospoina 
do klinkieru. Dzięki zastosowaniu nanododatków 

nanospoina jest wysoce odporna na powstawanie 

wykwitów solnych. Nie należy stosować jej w warun-

kach agresywnych i pod wodą. Produkt ten jest 

składnikiem Nanosystemu do klinkieru, za który 

ALPOL GIPS otrzymał wiele wyróżnień m.in. Złoty 

Medal Quality International 2012 czy wyróżnienie za 

innowacyjny produkt w konkursie Krajowi Liderzy 

Innowacji i Rozwoju.

Cechy szczególne: paroprzepuszczalna, drobnoziar-

nista, mrozoodporna, zapobiega wykwitom

Opakowania: 20 kg

Zużycie: od 0,3 do 2,3 kg/m2 w zależności od szero-

kości spoiny i wymiarów płytek

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Zaprawa epoksydowa do spoinowania szara 
ALPOL AH 760

Jeżeli chcemy spoinować płytki ceramiczne w miej-

scach narażonych na ciągłe zawilgocenie lub inne 

trudne warunki agresywne najlepszym rozwiąza-

niem jest zaprawa epoksydowa ALPOL AH 760. Jest 

to fuga o szczególnych właściwościach plastycznych 

oraz dużej wytrzymałości mechanicznej i doskonałej 

przyczepności do podłoża. Służy do wykonywania 

chemoodpornych spoin o szerokości od 1 do 10 mm 

w obiektach przetwórstwa spożywczego, kuchniach, 

mleczarniach, browarach, zakładach chemicznych, 

przemysłu lekkiego, laboratoriach, basenach pły-

wackich z wodą normalną, podgrzaną lub morską 

oraz na balkonach, tarasach, w halach magazyno-

wych i fabrycznych. Do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz budynków.

Cechy szczególne: wodoszczelna, mrozoodporna, 

chemoodporna

Opakowania: 5 kg

Zużycie: od 0,3 do 2,6 kg/m2 w zależności od szero-

kości spoiny i wymiarów płytek

Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C (zale-

cana ok. +15°C)

Dodatkowo firma ALPOL GIPS posiada wśród swego 

asortymentu kolorowe spoiny wąskie ALPOL AS 
210-295 (od 2 do 6 mm; 18 kolorów) i szerokie 
ALPOL AS 200-287 (od 7 do 12 mm; 8 kolorów), 

które służą głównie do wypełniania szczelin między 

niedużymi płytkami ceramicznymi lub kamiennymi 

(za wyjątkiem marmurowych) na podłożach nieod-

kształcalnych. Naturalnym uzupełnieniem oferty mas 

spoinujących są uszczelniacze. Firma ALPOL GIPS 

oferuje dwa tego typu produkty: Silikon sanitarny 

ALPOL ELITE AS S50-S69 oraz Masę poliuretanową 

do dylatacji ALPOL AH 765.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobaty i certyfikaty: wszystkie produkty posia-

dają Deklaracje Zgodności, Atesty Higieniczne 

PZH oraz Karty Charakterystyki Preparatu 

Niebezpiecznego

Pozostała oferta: l zaprawy murarskie l zaprawy 

tynkarskie (wewnętrzne, zewnętrzne, dekoracyjne)

l posadzki l kleje do okładzin: glazury, gresu, 

marmuru l kleje do systemów ociepleń l farby 

wewnętrzne i elewacyjne (akrylowe, silikatowe, 

silikonowe) l grunty l gipsy, kleje, szpachle i gła-

dzie gipsowe l tynki gipsowe l cement i wapno 

l systemy ociepleń (stropowy, na styropianie i na 

wełnie mineralnej) l systemy hydroizolacji łazienek, 

tarasów, balkonów, loggii, basenów l impregnaty l 

środki czyszczące

n   ALPOL GIPS Sp. z o.o.

Fidor, 26-200 Końskie, tel. 41 372 11 00, faks 41 372 12 84, www.alpol.pl, e-mail: alpol.gips@alpol.pl
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