


















































































































SEMPRE TERM EPS 

FASADA

izolacja cieplna w budownictwie

EPS 038

0,038

20-300

70

115
115
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SEMPRE TERM EPS 

PODŁOGA & DACH

izolacja cieplna w budownictwie

EPS 036

0,036

10-300

W3

L3

100

10-300

100

Płyty styropianu białego SEMPRE TERM EPS PODŁOGA & DACH powstają w 
wyniku ekspandowania polistyrenu i formowania powstałych kulek przy 
odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu w formę bloku o lekkiej strukturze 
komórkowej. Posiadają wysoką odporność na ewentualne uszkodzenia 
mechaniczne oraz dużą stabilność wymiarową w różnych warunkach 
temperaturowych, Jest również materiałem odpornym biologicznie na pleśń, 
grzyby i bakterie, co daje szerokie możliwości stosowania. Przeznaczone do 
stosowania w budownictwie jako izolacja termiczna podłóg i dachów, gdzie może 
być zastosowany produkt o właściwościach techniczno – użytkowych podanych w 
„Danych Technicznych” poniżej.
Płyty styropianu należy montować zgodnie z dokumentacją projektu budynku, 
zaleceniami producenta, jednocześnie stosując się do zasad sztuki budowlanej, 
stosując materiały nadające się do bezpośredniego kontaktu ze styropianem. Nie 
należy stosować materiałów zawierających rozpuszczalniki organiczne. Płyty 
SEMPRE TERM EPS PODŁOGA & DACH nie należy stosować w miejscach 
narażonych w sposób długotrwały na działanie temperatury powyżej 85oC. 

Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Luźne ziarna i 
zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy 
dokładnie usunąć. Należy zachować okresy sezonowania poprzedzających 
warstw.

Płyty styropianowe SEMPRE TERM EPS PODŁOGA & DACH należy montować 
zgodnie z dokumentacją projektu budynku, zaleceniami producenta, 
jednocześnie stosując się do zasad sztuki budowlanej. Do montażu płyt 
styropianowych należy stosować materiały budowlane przeznaczone do tego 
typu prac, np. zaprawa klejowa TESOROMONT UNIWERSALNY TU-200 lub klej 
poliuretanowy do styropianu PPU-2. W przypadku montażu płyt styropianowych 
na wykonanej izolacji przeciw wodnej i przeciw wilgotnościowej, nie należy 
stosować kołków ze względu na przerwanie izolacji przeciwwodnej i przeciw 
wilgotnościowej.  

w zależności
od grubości
płyty

w zależności
od grubości
płyty
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SEMPRE TERM EPS 

PODŁOGA & DACH

izolacja cieplna w budownictwie

EPS 038

0,038

10-300

10-300 w zależności
od grubości
płyty

w zależności
od grubości
płyty

80

L3 (±0,6%) mm
W3 (± 0,6%) mm

80

Płyty styropianu białego SEMPRE TERM EPS PODŁOGA & DACH powstają w 
wyniku ekspandowania polistyrenu i formowania powstałych kulek przy 
odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu w formę bloku o lekkiej strukturze 
komórkowej. Posiadają wysoką odporność na ewentualne uszkodzenia 
mechaniczne oraz dużą stabilność wymiarową w różnych warunkach 
temperaturowych, Jest również materiałem odpornym biologicznie na pleśń, 
grzyby i bakterie, co daje szerokie możliwości stosowania. Przeznaczone do 
stosowania w budownictwie jako izolacja termiczna podłóg i dachów, gdzie może 
być zastosowany produkt o właściwościach techniczno – użytkowych podanych w 
„Danych Technicznych”.
Płyty styropianu należy montować zgodnie z dokumentacją projektu budynku, 
zaleceniami producenta, jednocześnie stosując się do zasad sztuki budowlanej, 
stosując materiały nadające się do bezpośredniego kontaktu ze styropianem. Nie 
należy stosować materiałów zawierających rozpuszczalniki organiczne. Płyty 
SEMPRE TERM EPS PODŁOGA & DACH nie należy stosować w miejscach 
narażonych w sposób długotrwały na działanie temperatury powyżej 85oC. 

Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Luźne ziarna i 
zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy 
dokładnie usunąć. Należy zachować okresy sezonowania poprzedzających 
warstw.

Płyty styropianowe SEMPRE TERM EPS PODŁOGA & DACH należy montować 
zgodnie z dokumentacją projektu budynku, zaleceniami producenta, 
jednocześnie stosując się do zasad sztuki budowlanej. Do montażu płyt 
styropianowych należy stosować materiały budowlane przeznaczone do tego 
typu prac, np. zaprawa klejowa TESOROMONT UNIWERSALNY TU-200 lub klej 
poliuretanowy do styropianu PPU-2. W przypadku montażu płyt styropianowych 
na wykonanej izolacji przeciw wodnej i przeciw wilgotnościowej, nie należy 
stosować kołków ze względu na przerwanie izolacji przeciwwodnej i przeciw 
wilgotnościowej.  
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= 0,038/0,040

zaprawa klejąca przeznaczona do mocowania
Sempre Term Fasada 038/040
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Sempre Term Fasada 038/040
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PREVIO
TYP C2TE

elastyczna i mrozoodporna zaprawa żelowa do 

przyklejania glazury, terakoty, gresu i kamienia

naturalnego na zewnątrz i wewnątrz budynków

Elastyczna zaprawa klejowa przeznaczona do przyklejania płytek ceramicznych 

(w tym wielkoformatowych) takich jak glazura, gres, płytek klinkierowych, 

z kamienia naturalnego i kamienia ze sztucznego konglomeratu na podłożach 
odkształcalnych i nieodkształcalnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest 

produktem mrozoodpornym, wodoodpornym oraz odpornym na działanie 

czynników zewnętrznych. Dzięki doskonałym parametrom technicznym i 

roboczym jest wydajna i wygodna w użyciu. 15 mm

Wielkość zębów pacy należy dobrać do wielkości płytek. Ilość zaprawy 

nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki 
powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa. Przy 
układaniu płytek na powierzchni pionowej zaprawa powinna pokrywać minimum 
65-70% powierzchni płytki. W przypadku mocowania płytek wielkoformatowych 

na zewnątrz lub na posadzkach, które będą poddawane wysokim obciążeniom, 
nanosić warstwę kleju również na spodnią stronę płytki (metoda kombinowana). 
Na podłoże nanosić ilość kleju pozwalającą na pokrycie go płytkami w czasie 

nie dłuższym niż 10 min. W razie wytworzenia się suchej skórki podczas pracy 

nie zwilżać kleju wodą, lecz usunąć warstwę kleju i ponownie nanieść nową. 
Pracę należy wykonywać w temperaturze +5 oC do +35oC.

Spoinowanie na podłogach po 16 h, po 12 h na ścianach. Obciążenie posadzek 

lekkim ruchem pieszym po ok. 24 h. Pełne obciążenie po ok. 14 dniach.

Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Luźne ziarna i 
zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy 
dokładnie usunąć. Należy zachować okresy sezonowania poprzedzających warstw. 
Ubytki i nierówności podłoża do 15 mm wyrównać klejem PREVIO, natomiast głębsze – 

zdezynfekować środkiem do usuwania alg i grzybów ALGHESIL. Nasiąkliwe oraz słabo 

penetrującym SEMPRE GRUNT GP.

Ilość wody zarobowej dostosować do wymaganej konsystencji. Do uzyskania 
konsystencji upłynnionej zalecanej do przyklejania płytek na cienkiej warstwie kleju 
zaleca dodanie ok. 7,0-7,5 l wody na worek 25 kg. Do uzyskania konsystencji 
tiksotropowej do przyklejania płytek na grubszej warstwie kleju zalecane jest 
dozowania 6,5-7,0 l wody na worek 25 kg. Celem zarobienia zaprawy, do uprzednio 
odmierzonej ilości wody, stopniowo wsypać zawartość opakowania PREVIO i mieszać 
mieszadłem mechanicznym aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Właściwą 
konsystencję roboczą zaprawy uzyskuje się po jej ponownym przemieszaniu, po 
5-10-minutowej przerwie. Czas przydatności do użycia rozrobionej zaprawy wynosi ok. 
3 h. Stwardniałej zaprawy nie uzdatniać wodą ani nie mieszać ze świeżą zaprawą – 
powoduje to utratę właściwości użytkowych.   
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ROCA
zaprawa sztukatorska gruboziarnista

Zaprawa sztukatorska do wykonywania drobnych, precyzyjnych prac rzeźbiarskich 
i modelowania imitacji kamieni, skał i głazów. Maksymalna grubość kruszywa do 
2 mm. 
Do aplikacji pacą lub natryskowo. Wysoko tiksotropowy, odporny na spływ nawet 
przy grubej warstwie; maksymalna grubość warstwy w jednym przejściu: 10 cm. 
Odpowiednie są stabilne i wytrzymałe podłoża takie jak: tynk cementowy 

i cementowo – wapienny spełniający wymagania EN 998-1, beton, gazobeton, 
jastrych gipsowy i cementowy, cegła, bloczki z betonu komórkowego, pustaki 

betonowe i ceramiczne, płyty kartonowo – gipsowe, cementowo włókniste. 

Odporna na działanie wody, mrozu i innych czynników atmosferycznych.

szarobeżowy 15 przy grubości 
100 mm

Podłoże powinno być nośne oraz oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, 

tłuszczów, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Słabo związane tynki należy 
odkuć, stare powłoki malarskie o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć 
całkowicie. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów oczyścić szczotkami 

stalowymi, a następnie zdezynfekować środkiem do usuwania alg i  grzybów 
ALGHESIL. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych 
czy silikatowych należy zagruntować preparatem gruntującym głęboko 
penetrującym SEMPRE GRUNT GP. W przypadku aplikacji warstwy grubszej niż 
5 cm zaleca się przymocowanie do podłoża w sposób sztywny siatki z włókna 
szklanego SEMPRE 150 lub siatki stalowej (luźno zamontowana siatka powodować 
może zsunięcie się zaprawy).

Do ok. 6 litrów wody stopniowo wsypać zawartość opakowania ROCA i mieszać 
mieszadłem mechanicznym aż do uzyskania jednorodnej masy. Właściwą 
konsystencję roboczą zaprawy uzyskuje się po jej ponownym przemieszaniu, po 

5-10 minutowej przerwie. Czas przydatności do użycia rozrobionej zaprawy wynosi 

3 h. Stwardniałej zaprawy nie uzdatniać wodą ani nie mieszać ze świeżą zaprawą - 

powoduje to utratę właściwości użytkowych. Należy przestrzegać ilości dodanej 

wody, jej nadmiar obniży parametry wytrzymałościowe zaprawy klejowej.

Rozrobioną zaprawą ROCA przeszpachlować podłoże, aby uzyskać cienką 
warstwę sczepną. Następnie aplikować przy użyciu kielni i pacy lub agregatu 

tynkarskiego właściwą warstwę zaprawy na grubość nieprzekraczającą 10 cm. 

Powierzchnię zagładzić przy użyciu pacy. Korekty i drobne prace rzeźbiarskie 
wykonywać do 6 godzin od zakończenia czasu mieszania. Temperatura 
nakładania: od 5 do 25°C (powietrze i podłoże). Unikać pracy na powierzchniach 

nasłonecznionych, podczas deszczu i przy silnym wietrze.

Wstępną wytrzymałość zaprawa osiąga po czasie około 24 godzin (temp. 20°C, 
wilgotność. 65%) jednak całkowite związanie osiąga się po 28 dniach. Należy 
unikać schnięcia wymuszonego (np. ogrzewania, silnego nasłonecznienia) i mrozu. 

Niska temperatura i  wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas twardnienia i 

wiązania.

1,0

2 - 100 mm

W2

EN 998-1:2016
EN 998-1:2016

EN 998-1:2016

EN 998-1:2016

EN 998-1:2016

grubość warstwy

1,7
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STELLA

plamoodporna farba do wnętrz

Najnowszej generacji plamoodporna farba lateksowa do wnętrz. 
Wzbogacona unikalnymi związkami odpychającymi zanieczyszczenia 

oraz kurz, co czyni ja odporną na plamy i łatwo czyszczącą. 
Rekomendowana do miejsc, narażonych na zabrudzenia, takich jak 

kuchnia i aneksy jadalne, przedpokoje oraz pokoje dziecińce, jak 

również wszędzie tam gdzie chcemy zapewnić ścianom nienaganną 
czystość oraz najlepszą ochronę przed plamami i  najwyższy stopień 
czystości. Zastosowana nowoczesna formuła nadaje produktowi 

unikatowe cechy.  Wydłużony czas otwarty oraz doskonała rozlewność 
daje efekt gładkiej, jednolitej, matowej powłoki. Ponadto, niekapiąca 
formuła jest przyjazna dla wykonawcy. Przeznaczona do malowania 

wewnątrz pomieszczeń wykonanych z typowych materiałów 
mineralnych takich jak: tynki wapienne, wapienno-cementowe, gładzie 
gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe itp., jak również pokrytych innymi 

powłokami malarskimi. Przeznaczona jest do wykonywania powłok 
dekoracyjno-ochronnych w sypialniach, pomieszczeniach dziennych, 

w pokojach dziecięcych, salonach, holach, korytarzach, biurach, 
kuchniach, pomieszczeniach użytku publicznego, szpitalach. 

Dostępna w kolorystyce odpowiadającej gamie barw IMPRESSIO oraz 

BARWY TOSKANII lub barwiona na podstawie dostarczonego wzoru. 

Posiada Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (PZH).

Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o normalnej chłonności, przed 

naniesieniem farby, należy zagruntować preparatem gruntującym SEMPRE 
GRUNT W, SEMPRE GRUNT GP lub Lateksową Farbą Podkładową do Wnętrz 

LATEXGRUNT. W przypadku przemalowywania sufitu o intensywnym kolorze, 

zaleca się zastosować do gruntowania Lateksową Farbą Podkładową do Wnętrz 
LATEXGRUNT.

W razie konieczności, do pierwszego malowania dodać max 10% wody, 

natomiast do drugiego max 5%.

Wałkiem, pędzlem lub przez natrysk.

W temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania 

powłoki wynosi ok. 2 godziny. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność 
powietrza wydłużają czas wysychania.

Produkt przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed 

mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie 

nadaje się do użycia. Data ważności produktu znajduje się na pokrywie 

opakowania. 

PRZECHOWYWANIE

, IDT

, IDT

, IDT
bazowy środek wiążący

wygląd powłoki EN ISO 2813:2014, IDT mat

dypersja akrylowa

EN 13300:2001, IDT





PRIMAVERA

Farba lateksowa nowej generacji, skomponowana pod kątem łatwej 
aplikacji. Opracowana została
z wykorzystaniem nowych technologii, dających wydłużony czas otwarty, 

doskonałą rozlewność, jak i niekapiącą formułę. Nadaje wymalowanym 

powierzchniom charakterystyczne jednolite matowe wykończenie.  
Przeznaczona do malowania wewnątrz pomieszczeń wykonanych z 
typowych materiałów mineralnych takich jak: tynki wapienne, 
wapienno-cementowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe itp., 

jak również pokrytych innymi powłokami malarskimi. Rekomendowana 

do wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych w sypialniach, 
pomieszczeniach dziennych, w pokojach dziecięcych, salonach, holach, 

korytarzach, biurach, kuchniach, pomieszczeniach użytku publicznego, 

szpitalach. Dostępna w gamie kolorystycznej odpowiadającej gamie 

barw IMPRESSIO, oraz BARTY TOSKANII lub barwiona na podstawie 
dostarczonego wzoru. Posiada Atest Higieniczny wydany przez 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

(PZH).

Typowe podłoża budowlane powinny być czyste, równe, nośne, odtłuszczone i zwarte. 

Plamy i wykwity należy pokryć farbą izolującą IZOLARE. Luźne ziarna i zanieczyszczenia 

oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Wszelkie 
nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi (np. gładzią 
szpachlową Akrylspachtel).

Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o normalnej chłonności, przed naniesieniem farby, 
należy zagruntować preparatem gruntującym SEMPRE GRUNT W, SEMPRE GRUNT GP lub 
Lateksową Farbą Podkładową do Wnętrz LATEX GRUNT. W przypadku przemalowywania 

powierzchni o intensywnym kolorze, zaleca się zastosować do gruntowania Lateksową Farbą 
Podkładową do Wnętrz LATEX GRUNT.

W razie konieczności produkt rozcieńczyć wodą do 5%.

Wałkiem, pędzlem lub przez natrysk. 

W temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki 
wynosi ok. 2 godziny. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają 
czas wysychania.

, IDT

, IDT

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: Kat. (A/a/FW), max. 30 g/l. Produkt
zawiera max. 30,0 g/l.

bazowy środek wiążący
zużycie [l/m2] ok. 0,09

wygląd powłoki mat

dypersja akrylowa

JEDNORODNA I ŁATWA DO 
UZYSKANIA STRUKTURA 
POWŁOKI
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ECOBIANCA Plus

Akrylowa farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz 

pomieszczeń. Zastosowana biel tytanowa gwarantuje podwyższone 
parametry krycia. Nowoczesna formulacja farby powoduje, iż farba nie 

kapie podczas malowania, dobrze się rozlewa i jest łatwa w aplikacji. 

Ponadto powłoka farby pozwala „oddychać” wymalowanym ścianom. 
Przeznaczona do wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych w 
pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, itp. Do 
stosowania na typowe podłoża mineralne: tynki wapienno-cementowe, 

gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe itp., zarówno nowe jak i 

pokryte innymi powłokami malarskimi. Matowa, o niskiej emisji 
rozpuszczalników. Uzyskuje właściwości użytkowe po całkowitym 
wyschnięciu. Posiada atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut 

Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (PZH)

Typowe podłoża budowlane powinny być czyste, równe, nośne, odtłuszczone i 

zwarte. Plamy i wykwity należy pokryć farbą izolującą IZOLARE. Luźne ziarna i 
zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych 

należy dokładnie usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić 
odpowiednimi zaprawami wyrównującymi (np. gładzią szpachlową 
Akrylspachtel).

Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o normalnej chłonności, przed 

naniesieniem farby, należy zagruntować preparatem gruntującym SEMPRE 
GRUNT W, SEMPRE GRUNT GP lub Lateksową Farbą Podkładową do Wnętrz 

LATEX GRUNT. W przypadku przemalowywania powierzchni o intensywnym 

kolorze, zaleca się zastosować do gruntowania Lateksową Farbą Podkładową 

W razie konieczności produkt rozcieńczyć wodą do 5%.

Wałkiem, pędzlem lub przez natrysk.

W temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania 

powłoki wynosi ok. 2 godziny. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność 
powietrza wydłużają czas wysychania.

, IDT

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: Kat. (A/a/FW), max. 30 g/l. Produkt
zawiera max. 30,0 g/l.

bazowy środek wiążący
zużycie [l/m2] ok. 0,09

0,06

IV klasa
wygląd powłoki mat

dypersja akrylowa

gęstość [g/cm3] EN ISO 2811-1:2016, IDT 1,40-1,50 

akrylowa farba do malowania wnętrz

0,09 110

92



93











98







101



102



103















jednoskładnikowa elastyczna cementowa
zaprawa uszczelniająca

Wysokoelastyczna cementowa zaprawa uszczelniająca przeznaczona do 

wykonywania hydroizolacji wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Służy do 
uszczelniania pionowego i poziomego murów, betonowych konstrukcji 

podziemnych, zbiorników wodnych i kanałów oraz podłoży pod płytki ceramiczne 

w łazienkach, na tarasach, basenach. Odpowiednie są podłoża takie jak: tynk 
cementowy i cementowo – wapienny spełniający wymagania EN 998-1, beton, 
gazobeton, jastrych gipsowy i cementowy, cegła, bloczki z betonu komórkowego, 

pustaki betonowe i ceramiczne, płyty kartonowo – gipsowe, cementowo włókniste. 
Odporna na działanie wody, mrozu i innych czynników atmosferycznych. Dzięki 
doskonałym parametrom technicznym i roboczym jest wydajna i wygodna 

w użyciu. 

Podłoże powinno być nośne oraz oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
resztek farb olejnych, emulsyjnych itp., pozbawione otwartych pęknięć. Słabo związane tynki 

należy odkuć, stare powłoki malarskie o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć 
całkowicie, np. za pomocą wody pod ciśnieniem. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów 

oczyścić szczotkami stalowymi, a  następnie zdezynfekować środkiem do usuwania alg i 

grzybów ALGHESIL. Znaczne ubytki i nierówności podłoża wyrównać zaprawą BUDOMONT 
ZT-620 lub BUDOMONT ZS-640. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków 
gazobetonowych czy silikatowych należy zagruntować preparatem gruntującym gruntem 

głęboko penetrującym SEMPRE GRUNT GP. Przed aplikacją podłoża mineralne zwilżyć, aby 
były matowo-wilgotne.

15

W zależności od sposobu nanoszenia, do uprzednio odmierzonej wody stopniowo wsypać 
zawartość opakowania 
i mieszać mieszadłem mechanicznym aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Właściwą konsystencję roboczą zaprawy uzyskuje się po jej ponownym przemieszaniu, po 

około 5 minutowej przerwie. Czas przydatności do użycia rozrobionej zaprawy wynosi ok. 1 h. 

Stwardniałej zaprawy nie uzdatniać wodą ani nie mieszać ze świeżą zaprawą – powoduje to 

utratę właściwości użytkowych. Przestrzegać ilości dodanej wody, jej nadmiar może 
pogorszyć parametry zaprawy.

Produkt przeznaczony jest do nanoszenia szpachlą (3,0-3,5 l wody na opakowanie 15 kg) lub 
pędzlem (3,5 – 4,0 l wody na opakowanie 15 kg) na matowo-wilgotne podłoże. Należy wykonać 
przynajmniej 2 warstwy izolacji o grubości nie większej niż 3 mm każda. Przy nanoszeniu przy 

użyciu pędzla, materiał dokładnie rozprowadzić i wetrzeć w szczeliny oraz nierówności 
podłoża. W  przypadku aplikacji pacą zębatą, zaleca się gładzenie zaprawy od razu po 

nałożeniu, lub zroszenie wodą pacy lub naniesionego materiału przed wygładzaniem. Każdą 
kolejną warstwę nanosić można po związaniu poprzedniej oraz osiągnięciu odpowiedniej 

wytrzymałości (czas oczekiwania wynosi około 6 godzin na warstwę grubości 1 mm).

Wstępną wytrzymałość zaprawa o grubości 1 mm osiąga po czasie około 6 godzin (temp. 20°C, 
wilgotność. 65%) jednak całkowite związanie osiąga się po 28 dniach. Należy unikać schnięcia 
wymuszonego (np. ogrzewania, silnego nasłonecznienia) i mrozu. Niska temperatura i wysoka 

wilgotność powietrza wydłużają czas twardnienia i wiązania.

przyczepność początkowa                 EN 14891:2012, IDT            ≥ 0,5 N/mm2

przyczepność po oddziaływaniu wody                 EN 14891:2012, IDT            ≥ 0,5 N/mm2

przyczepność po starzeniu termicznym                 EN 14891:2012, IDT            ≥ 0,5 N/mm2

przyczepność po cyklach zamrażania-
rozmrażania                    EN 14891:2012, IDT            ≥ 0,5 N/mm2

przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej  EN 14891:2012, IDT            ≥ 0,5 N/mm2

wodoszczelność                  EN 14891:2012, IDT          brak przenikania

zdolność do mostkowania pęknięć 
w warunkach znormalizowanych                 EN 14891:2012, IDT             ≥ 0,75 mm

ZAPOBIEGA PRZENIKANIU 
WODY GRUNTOWEJ 
BEZCIŚNIENIOWEJ
I ROZPOROWEJ

ŁATWA APLIKACJA
I FAKTUROWANIE PACĄ
LUB PĘDZLEM
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