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GIPSY SZPACHLOWE - GŁADZIE
TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO - KLEJE
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tel. : +48 22 241 49 07
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Znajdź nas na Facebooku
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Firma rodzinna o zasięgu międzynarodowym

Historia firmy SEMIN zaczyna się w roku 1838, gdy Jean-Baptiste Laurent Semin rozpoczyna 
produkcję gipsu. 

• 1980 –  Philippe Semin, aktualny prezes, przejmuje rodzinną firmę, która liczy wówczas tylko 7 
pracowników. Sukces jest na wyciągnięcie ręki. 

• 1990 –  To rok, w którym firma SEMIN rozwija swoją działalność za granicą: w Belgii, Niemczech, 
jak również w dużej części Europy. 

• 1998 –  Odpowiadając na potrzeby rynku Europy Południowej oraz północno-zachodniej Afryki, 
SEMIN umieszcza swoją drugą fabrykę blisko miejscowości Perpignan, w Espira de l’Agly. 

• 2008 –  W regionie paryskim, w miejscowości Amblainville, powstaje trzecia fabryka, jak również 
centrum szkoleniowe. 

• 2009 –  Fabryka, siedziba oraz laboratorium w Kédange, gdzie historia zaczęła się 171 lat 
wcześniej, zostają zmodernizowane oraz powiększone. 

• 2010 –  Fabryka w Amblainville, w regionie paryskim zostaje wyposażona w nową linię  produkcyjną 
mas gotowych do użycia. 

• 2011 – Następuje otwarcie filii w Bejaia w Algierii (SEMIN Algieria). 
• 2012 –  Firma SEMIN cały czas rozbudowuje się i rozwija, w Amblainville powstaje fabryka  profili 

metalowych do konstrukcji g-k. W tym samym roku SEMIN wykupuje firmę RUG w 
 Niemczech (producent klap rewizyjnych), która następnie przyjmuje nazwę RUG SEMIN. 

• 2013 – rozpoczyna działanie nowa fabryka w Rosji. 
• 2014 –  Firma SEMIN wykupuje zakłady produkcyjne swojego dostawcy taśm z wkładką  metalową 

oraz taśm papierowych w Barcelonie. Dzięki temu staje się producentem również tej 
gamy produktów. 

• 2015 –  Zakup nowej fabryki akcesoriów bardziej technicznych, profili do sufitów o dużej 
rozpiętości, w Tours, co staje się nowym impulsem dla firmy. 

• 2016 –  SEMIN rewolucjonizuje rynek mas reperacyjnych wprowadzając produkt : 
 REBOUCH’TROUS: pierwsza masa reperacyjna w aerozolu. Firma SEMIN  organizuje 
również szkolenia wyjazdowe PLAKIST’TOUR : produkty z gamy PLAKIST: CE 78 
 Perfect’Joint, Perfect’Light i Perfect’Liss. 

Siedziba firmy / 
Kedange sur Canner [Francja]

1838

FRANCUSKI PRODUCENT GŁADZI, GIPSÓW SZPACHLOWYCH, KLEJÓW, 
TAPET Z WŁÓKNA SZKLANEGO, TAŚM, AKCESORIÓW OD 1838 R. 
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• 2018 –  SEMIN świętuje 180-lecie istnienia firmy. 180 lat sukcesu w znaczeniu technicznym oraz 

handlowym. 

Obecnie firma SEMIN posiada pięć fabryk we Francji, w tym dwie fabryki produkujące 
towar na eksport (30% obrotu), zatrudnia ponad 300 pracowników, produkuje więcej niż 
 150 000 ton gładzi szpachlowych, klejów, produktów cementowych itp. Grupa SEMIN zatrudnia 
600  pracowników i liczy obecnie ponad 5000 klientów na całym świecie. 

Produkty SEMIN pojawiły się w Polsce na początku lat 90-tych jako pierwsze mieszanki gipsowe. 
Nasza obecność na polskim rynku zaowocowała używaniem pojęć takich jak „gips francuski”, 
„francuz” w odniesieniu do wysokiej jakości mieszanek na bazie gipsu. 
Od kilku lat posiadamy niezależną strukturę handlową w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz 
firmowy magazyn.
Rozwinęliśmy także sieć przedstawicielstwa handlowego na 6 strategicznych regionów. 
W 2018 r. otworzyliśmy showroom w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 95. 

Naszą myślą przewodnią jest dostarczenie do rąk każdego klienta wysokiej jakości produktów 
wraz z zapewnieniem doradztwa technicznego. Na prośby klientów organizujemy szkolenia, 
 podczas których szybko i łatwo udowadniamy dobrą jakość naszych produktów.

Dewiza BEZ PĘKNIĘĆ I POPRAWEK
obrazuje jakość i niezawodność

wyrobów SEMIN.

SEMIN 
Fabryka  
Kédange sur Canner / Francja

SEMIN 
Fabryka
Espira de l’Agly / Francja

SEMIN
Fabryka
Amblainville / Francja

SEMIN 
Fabryka akcesoriów metalowych
Amblainville / Francja

SEMIN CZ 
Fabryka
w Czechach

SEMIN RUSSIE 
Fabryka
w Rosji

SEMIN 
Showroom 
Algeria

RUG SEMIN 
Produkcja klap rewizyjnych w 
Czechach

SEMIN 
Fabryka akcesoriów metalowych
Tours / Francja

SEMIN BCN 
Fabryka taśm w 
Barcelonie/Hiszpania

FRANCUSKI PRODUCENT GŁADZI, GIPSÓW SZPACHLOWYCH, KLEJÓW, 
TAPET Z WŁÓKNA SZKLANEGO, TAŚM, AKCESORIÓW OD 1838 R. 
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ODDZIAŁ W POLSCE

Prezes : Philippe Semin
Dyrektor generalny : Caroline Semin
Dyrektor handlowy : Thierry Lefeuvre
Dyrektor handlowy : Daniel Cuffez

NASZA EKIPA HANDLOWA

Dyrektor sprzedaży Europa Wschodnia oraz 
Rosja : 
Anthony Lefeuvre

Dyrektor sprzedaży : 
Rafał Mączko

Kierownik techniczny : 
Miłosław Białowicz 
techniczny@semin.com.pl
tel.  517 792 703 

Product Manager klapy rewizyjne :
Marcin Serwin 
marcin.serwin@semin.com.pl
tel. 503 008 308

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI :

Region północno-zachodni :
Dawid Kloskowski 
(województwo zachodnio-pomorskie,  
kujawsko-pomorskie)
r1@semin.com.pl
tel. 504 205 906 

Region centralny : 
Kamil Wiśniewski
(województwo mazowieckie, łódzkie) 
r4@semin.com.pl
tel. 504 205 908 

Region południowo-wschodni : 
Andrzej Brandeburg 
(województwo podkarpackie, lubelskie, święto- 
krzyskie) 
r5@semin.com.pl
tel. 500 150 208  

Region śląski :
Paweł Szymczak 
(województwo śląskie, małopolskie, opolskie) 
r3@semin.com.pl
tel. 504 205 907 

Region północno-wschodni  :
Jakub Szupryczyński 
(województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie, 
pomorskie) 
r2@semin.com.pl  
tel. 508 092 913  

Region Poznań-Wrocław :
(województwo wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie) 
Robert Gwardecki 
r6@semin.com.pl
tel. 508 825 889
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NASZA EKIPA HANDLOWA SPIS TREŚCI

• ISOCOL + ISOCOL EXPERT     – str. 6 
• CE 78 1H        – str. 7 
• CE 78 LENT        – str.  8
• CE 86        – str. 9
• SEM JOINT COMPOUND      – str. 10
• CE 78 PERFECT JOINT      – str. 11
• CE 78 PERFECT LIGHT     – str. 12
• CE 78 PERFECT LISS      – str. 13
• CE 78 HYDRO POUDRE I PATE     – str. 14
• FIBRELASTIC       – str. 15
• SEM LIGHT        – str. 16
• SEMIN R        – str. 17
• RP 1         – str. 18
• ANCIENS FONDS       – str. 19
• FINEX SYSTEM       – str. 20
• PRIM SM        – str. 21
• PRIMEO FB        – str. 22
• DURCIFOND       – str. 23
• PRIM PLAQUE PRIMER      – str. 24
• SEM GRUNDIER       – str. 25
• BETON HAFTGRUND      – str. 25
• ETS 2        – str. 26
• CE 68        – str. 27
• KEDOPLAN MUR       – str. 28
• ETS 4        – str. 29
• SEMIN SOFT       – str. 30
• PROLISS FIN       – str. 31
• AIRLESS 3 W 1       – str. 32
• AIRLESS FIN       – str. 33
• EXPERT LISS       – str. 34
• PPK (ENDUIT POUSSIERE MAITRISEE)    – str. 35
• AIRLESS GARNISSANT      – str. 36
• DGS (AIRLESS EXTREM)      – str. 37
• RAGREBETON 2X       – str. 38
• SEM MAT LAVABLE      – str. 39
• SEM MAT PREMIUM TOUCH     – str. 40
• TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO     - str. 41-42
• SEM MURALE       – str. 43
• ENDUIT DECO       – str. 44
• TUBKA MASA REPERACYJNA      – str. 45 
• TUBKA GOTOWA GŁADŹ      – str. 46
• COLLE X1        – str. 47 
• PROFLEX        – str. 48 
• KEDOCOL PRO C2       – str. 49 
• KEDOFLEX C2ET       – str. 50
• KEDOPLAN 3       – str. 51
• KEDOPLAN 3 FIBRE      – str. 52 
• KEDOPLAN 4 TRAFFIC INTENSE     – str. 53
• KEDOPLAN SUPER 4      – str. 54 
• AKCESORIA MONTAŻOWE     – str. 55
• ECOPIC        – str. 56 
• DRZWICZKI REWIZYJNE      – str. 57 
• KLAPY REWIZYJNE       – str. 58 
• NARZĘDZIA OUTIL PARFAIT     – str. 59-65 
• NARZĘDZIA EDMA       – str. 66-70

*SEMIN CATALOGUE 2019 PL V12.indd   6*SEMIN CATALOGUE 2019 PL V12.indd   6 02/12/2019   10:5402/12/2019   10:54



ISOCOL
KLEJ GIPSOWY DO WNĘTRZ

ZASTOSOWANIE
Klej gipsowy ISOCOL stosuje się do  mocowania 
 rożnego rodzaju płyt do wewnętrznych 
 powierzchni ścian i sufitów wykonanych z cegły, 
betonu  zwykłego, betonu komórkowego, drewna 
oraz stali (zabezpieczonej antykorozyjnie).

RODZAJE PŁYT PRZEZNACZONYCH DO 
 MOCOWANIA KLEJEM ISOCOL :
• Spieniony polistyren (styropian),
• Płyty korkowe,
• Płyty z twardej wełny mineralnej,
• Płyty g-k.

CHARAKTERYSTYKA
• Temperatura stosowania : powyżej 5°C.
•  Wydajność : w zależności od nierówności podłoża 

1,0 do 3 kg/m2.
•   Czas twardnienia : zależnie od chłonności podłoża 

ok. 24 godz,
• Opakowanie : worki papierowe 25 kg.
• Czas wiązania w zaczynie : 2 godziny.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w pomieszczeniach suchych na po-
destach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, w 
oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, chro-
niąc produkt przed zimnem i wysoką temperaturą.

SPOSÓB UŻYCIA
Proszek wymieszać z wodą w proporcji 1:0,5.
Zaczyn mieszać ręcznie lub mechanicznie.
Tak przygotowaną masę pozostawić na okres ok. 
20 minut celem lepszej homogenizacji. Po tym 
 czasie masa nadaje się do stosowania.

Płyty izolacyjne i gipsowo-kartonowe mocuje się 
punktowo na plackach rozstawionych w poziomie 
i pionie co 50 cm. Wymiary placka to : średnica ok. 
100 mm, grubość - 3 do 30 mm.

Przy mocowaniu płyt do równych podłoży można
rozprowadzać masę klejącą warstwą o grubości 
około 3 mm (przy użyciu pacy zębatej E 6/6 mm). 
Jednorazowo przygotowaną masę należy zużyć w 
ciągu 2 godzin od chwili zmieszania z wodą.

OPAKOWANIE
Worki papierowe 25 kg.

ISOCOL EXPERT

W naszej ofercie 
mamy również klej 
gipsowy Isocol  Expert. 
Jest to produkt o 
dużej  przyczepności 
do mocowania 
w  szczególności 
 materiałów 
 izolacyjnych (płyt 
g-k, styropianu, 
wełny szklanej) 
do  powierzchni 
ścian wewnątrz 
 pomieszczeń. 

6 7
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ISOCOL
KLEJ GIPSOWY DO WNĘTRZ

CE 78 1H
GIPS SZPACHLOWY 1 H DO SPOINOWANIA  
PŁYT G-K PRZY UŻYCIU TAŚMY ZBROJĄCEJ

ZASTOSOWANIE
Gips szpachlowy SEMIN CE 78 1 H, to gips 
szpachlowy o 1 godzinnym czasie użycia, 
jest  produktem do zastosowania wewnątrz 
 pomieszczeń. 
Służy do : 
•  Spoinowania płyt gipsowo-kartonowych o 

krawędzi skośnej, przy użyciu taśmy zbrojącej,  
od poziomu Q1,

•  Wypełniania niewielkich uszkodzeń powierzchni 
ścian lub sufitów, 

•  Maskowania łbów wkrętów używanych do 
mocowania płyt g-k do rusztu,

•  Wygładzania powierzchni tynków tradycyjnych lub 
betonu, tworzy solidną i niepylącą powie rzchnię o 
wysokim nasyceniu bieli.

Przy szpachlowaniu spoin płyt g-k należy go 
 stosować zarówno bezpośrednio na płytę jako 
pierwsze wypełnienie spoiny, w którym  osadzona 
jest taśma zbrojąca, jak i do  ostatecznego 
 wygładzenia powierzchni. Powierzchnia 
 związanego gipsu szpachlowego jest mocna, ale 
nadaje się do szlifowania. Jednokrotnie nakładana 
warstwa masy z gipsu szpachlowego nie powinna 
być  grubsza niż 4 mm.
Całkowita grubość kilkakrotnie nakładanych  
warstw nie jest ograniczana.

CHARAKTERYSTYKA
• Temperatura stosowania: powyżej +5°C
• Czas rozpoczęcia wiązania : 1 godz.
•  Zużycie : przy łączeniach płyty g-k :  

0,3 kg/m2 płyty, przy wygładzaniu :  
1 kg/1 m2/1 mm

SPOSÓB UŻYCIA
Do przygotowania masy szpachlowej i do jej 
 nakła dania należy używać czystych narzędzi, 
 wykona nych z materiałów niekorodujących.  
Mieszanie gipsu z wodą należy wykonywać w 
wiadrze z tworzywa plastycznego, dokładnie 
umytego z resztek poprzednio przygotowanej 
masy.
Gips szpachlowy należy powoli wsypywać do 
czystej wody w orientacyjnej proporcji 1:0,5  
(na 1 kg gipsu 0,5l wody).
Konsystencja przygotowywanej masy będzie 
zależała od jej przyszłego zastosowania.
Do pierwszego szpachlowania spoin pomiędzy 
 płytami i do wypełniania małych ubytków należy 
sto sować masę o konsystencji  przypominającej 
masło. Do szpachlowania ostatecznego 
 konsystencja powinna być bardziej plastyczna  
(gęsta śmietana). 
Po wsypaniu odpowiedniej porcji proszku do 
wody, składniki należy intensywnie wymieszać do  
 momentu uzyskania jednorodnej konsystencji.  
W przypadku nieotrzymania wymaganej 
 konsystencji, można masę zagęścić lub rozrzedzić, 
dodając gipsu lub wody i ponownie wymieszać.
Przygotowaną według powyższego opisu masę 
należy zużyć w ciągu jednej godziny (CE 78 -1 h). Po 
tym czasie następuje wiązanie gipsu.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w pomieszczeniach suchych na 
 podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, 
w oryginalnych nienaruszonych  opakowaniach, 
chroniąc produkt przed zimnem i wysoką 
 temperaturą.

OPAKOWANIE
Worki papierowe 5 kg, 20 kg.

Do spoinowania płyt G-K zalecamy taśmy 
 papierowe Semin Bande Joint.

6 7
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CE 78 LENT
GIPS SZPACHLOWY 24-GODZINNY (LENT)

ZASTOSOWANIE
Gips szpachlowy SEMIN CE 78 LENT 24 –  godziny, 
to gips szpachlowy o wydłużonym czasie  użycia, 
jest produktem do  zastosowania wewnątrz 
 pomieszczeń. 
Służy do : 
•  Spoinowania płyt gipsowo-kartonowych o 

krawędzi skośnej, przy użyciu taśmy zbrojącej, od 
poziomu Q1,

•  Wypełniania niewielkich uszkodzeń powierzchni 
ścian lub sufitów,

•  Maskowania łbów wkrętów używanych do 
mocowania płyt g-k do rusztu,

•  Wygładzania powierzchni tynków tradycyjnych lub 
betonu, tworzy solidną i niepylącą powie rzchnię o 
wysokim nasyceniu bieli.

SKŁAD
Produkt sypki na bazie węglanu wapnia, żywicy, 
innych dodatków. Otrzymana masa jest koloru 
białego. 

CHARAKTERYSTYKA
• Temperatura stosowania : powyżej 5°C 
• Przyczepność taśmy : >1000 g
•  Pękanie, powstawanie rys :  

brak rys aż do 5 mm  grubości 
•  Czas schnięcia : kolejną warstwę możemy nałożyć 

po upływie 8 godz. od położenia pierwszej 
 warstwy. 

• Wydajność : ok. 350 g/m2 płyty g-k

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 9 miesięcy od daty  produkcji.
Przechowywać w pomieszczeniach  suchych, na po-
destach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, w 
oryginalnych  nienaruszonych  opakowaniach, chro-
niąc produkt przed  zimnem i wysoką temperaturą.

SPOSÓB UŻYCIA
Gips szpachlowy należy powoli wsypywać do 
czystej wody w orientacyjnej proporcji od 10 do 11 
litrów na worek 25 kg.
•  Po wsypaniu odpowiedniej porcji mieszanki 

 gipsowej do wody, składniki należy intensywnie 
wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej 
konsystencji. Przygotowany zaczyn można używać 
minimum 24 godziny.

•  Możliwa aplikacja maszynowa (agregat, spoiner, 
bazooka)

•  Zimą, zwłaszcza, gdy na budowie jest  niższa 
temperatura i wyższa wilgotność, CE 78 
gips szpachlowy 24H (LENT) do całkowitego 
 wyschnięcia może potrzebować 2-4 dni.

•  Upewnij się, przed malowaniem, że CE 78 gips 
szpachlowy 24 H (LENT) całkowicie wysechł.

•  Ewentualnie używać CE 78 1 godzina.
Masa z jednego zaczynu gipsu szpachlowego CE 78 
może być stosowana przez minimum 24 godziny.

Nie należy nakładać na wilgotne lub zamarznięte 
podłoża. Nakładanie na ściany ręcznie lub maszy-
nowo. 

OPAKOWANIE
Worki 5kg, 25 kg.

Do spoinowania płyt G-K zalecamy taśmy 
 papierowe Semin Bande Joint.

8 9
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CE 86
GIPS SZPACHLOWY DO SPOINOWANIA PŁYT G-K BEZ TAŚMY

ZASTOSOWANIE
Wzmocniony włóknami gips szpachlowy CE 86, 
jest materiałem przeznaczonym do stosowania 
wewnątrz pomieszczeń.
Służy do :
•  Spoinowania płyt gipsowo-kartonowych od pozio-

mu Q1, bez konieczności użycia taśmy zbrojącej 
(przy użyciu płyty dwustronnie zaokrąglonej),

• Szpachlowania, wygładzania, mocowania, 
• Dekoracji rustykalnych.

CE 86 jest elastyczny i wytrzymały. 
Jednokrotnie nakładana warstwa nie powinna być 
grubsza niż 2 cm. Całkowita grubość kilkakrotnie 
nakładanych warstw jest nieograniczona. 

CHARAKTERYSTYKA
• Temperatura stosowania : powyżej +5° C.
• Czas schnięcia : 45 minut,
• Wydajność : 0,3 kg/m2

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na 
podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm., 
w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, 
chroniąc produkt przed
zimnem i wysoką temperaturą.

SPOSÓB UŻYCIA
Do przygotowania masy szpachlowej i do jej 
 nakładania należy używać czystych narzędzi 
 wykonanych z materiałów niekorodujących.
Mieszanie gipsu z wodą należy wykonywać w 
wiadrze z tworzywa plastycznego, dokładnie 
umytego z resztek poprzednio przygotowanej 
masy.
Gips szpachlowy należy powoli wsypywać do 
czystej wody w proporcji :
•  1:0,5 (na 1 Kg gipsu 0,5 l wody) do spoinowania 

płyt kartonowo-gipsowych,
•  1:0,45 (na 1 Kg gipsu 0,45 l wody) do 

 szpachlowania, wygładzania i mocowania,
•  1:0,6 (na 1 Kg gipsu 0,6 l wody) do dekoracji 

 rustykalnych.

Po wsypaniu odpowiedniej porcji proszku do wody,
składniki należy intensywnie wymieszać do 
 momentu uzyskania jednorodnej konsystencji.
Przygotowaną masę należy użyć w ciągu 45 minut.
Po tym czasie następuje wiązanie gipsu.

OPAKOWANIE
Worki 5 kg, 20 kg.

CE 78 LENT
GIPS SZPACHLOWY 24-GODZINNY (LENT)

8 9
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ZASTOSOWANIE
Masa szpachlowa jest gotową do użycia masą 
szpachlową w kategorii 3A do zastosowania 
wewnątrz pomieszczeń i służy do  :
•  Spoinowania płyt kartonowo – gipsowych o 

krawędzi skośnej przy użyciu taśmy zbrojącej od 
poziomu Q1, 

•  Wypełniania niewielkich uszkodzeń powierzchni 
ścian lub sufitów, 

•  Do maskowania łbów wkrętów używanych do 
mocowania płyt g-k do rusztu,

•    Do wyrównywania - wygładzania ścian wewnątrz 
budynku.

CHARAKTERYSTYKA
• Temperatura stosowania : + 5°C
•  Jednokrotnie nakładana warstwa masy 

szpachlowej nie powinna być grubsza niż 5 mm
• Zużycie : ok. 0,5 Kg/m2

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem masę należy wymieszać w celu 
 ujednolicenia produktu.
Nie należy nakładać na wilgotne lub zamarznięte 
podłoża. Podłoże powinno być odtłuszczone, 
 stabilne, czyste i wolne od pyłu.
Masę należy nakładać na płyty g-k za pomocą 
szpachelki. Przed przystąpieniem do szpachlowa-
nia powierzchni lub do łączenia płyt g-k wyrównać 
nierówności oraz uzupełnić ubytki (takie jak 
ukruszone krawędzie itp.) Przy spoinowaniu, w 
pierwszej warstwie osadzamy taśmę łączącą. 
Kolejną warstwę można nałożyć po 8 godzinach.
Zaczęte opakowanie można wykorzystać 
 następnego dnia.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych i nienaruszonych 
opakowaniach. Chronić produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Wiadra 7 kg (na palecie 72 szt.)
oraz 25 kg (na palecie 24 szt.)

SEM JOINT COMPOUND
GOTOWA MASA SZPACHLOWA

10 11
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SEM JOINT COMPOUND
GOTOWA MASA SZPACHLOWA

CE 78 PERFECT’JOINT
GOTOWA DO UŻYCIA MASA SZPACHLOWA

ZASTOSOWANIE
CE 78 PERFECT'JOINT jest gotową do użycia masą 
szpachlową w kategorii 3A, do  zastosowania 
wewnątrz pomieszczeń, przeznaczona do 
spoinowania płyt gipsowo-kartonowych od 
 poziomu Q1 przy użyciu taśmy zbrojącej. 
Produkt stosuje się na wszystkie rodzaje płyt 
 gipsowo-kartonowych z lub bez materiału 
 izolacyjnego (wełny szklanej, wełny mineralnej, 
styropianu) o krawędziach skośnych.

ZALETY
• Super gładka,
• Łatwa w rozprowadzaniu,
• Doskonała jakość wykończenia,
• Łatwa do szlifowania,
• Nakładanie ręczne lub maszynowe.

CHARAKTERYSTYKA
• Temperatura stosowania : od + 5°C do + 30°C
• Przyczepność taśmy : >1000g,
•  Pękanie, powstawanie rys: brak rys aż do 5 mm 

grubości,
• Gęstość : 1,7
• Reakcja na ogień : A2s1d0
• Rozcieńczanie : do 0,5 l na opakowanie
•  Czas schnięcia : kolejną warstwę nakładać od 24 

do 48 godzin od położenia pierwszej warstwy, w 
zależności od warunków otoczenia 

• Zużycie : ok. 500g/m2 płyty g-k

SKŁAD
Żywica, woda, węglan wapnia, środek 
 z agęszczają cy i inne. Masa jest koloru białego.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem masę należy wymieszać w celu 
 ujednolicenia produktu. Nie należy nakładać na 
wilgotne lub zamarznięte podłoża. 
Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste 
i wolne od pyłu. Masę można nakładać na płyty g-k 
za pomocą wałka, szpachelki lub maszynowo.
Przed przystąpieniem do szpachlowania 
 powierzchni lub do łączenia płyt g-k wyrównać 
nierówności oraz uzupełnić ubytki (takie jak 
ukruszone krawędzie itp.) Przy spoinowaniu, w 
pierwszej warstwie osadzamy taśmę łączącą. 
Kolejną warstwę można nałożyć po 24  godzinach.
Zaczęte opakowanie można wykorzystać 
 następnego dnia.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 
12 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Wiadra 7 kg (na palecie 72 szt.)
oraz 25 kg (na palecie 33 szt.)

10 11
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CE 78 PERFECT’LIGHT
LEKKA, GOTOWA DO UŻYCIA MASA SZPACHLOWA

ZASTOSOWANIE
CE 78 PERFECT'LIGHT jest lekką, gotową do użycia 
masą szpachlową w kategorii 3A, do  zastosowania 
wewnątrz pomieszczeń,  przeznaczona do 
spoinowania płyt gipsowo-kartonowych od 
 poziomu Q1 przy użyciu taśmy zbrojącej.  
Produkt stosuje się na wszystkie rodzaje płyt 
 gipsowo- kartonowych z lub bez materiału 
 izolacyjnego (wełny szklanej, wełny mineralnej, 
styropianu) o krawędziach skośnych. 

ZALETY 
•  Wydajność identyczna przy wiadrze 20 kg 

 lekkiej masy, jak przy 27,5 kg tradycyjnej masy 
szpachlowej,

•  Lekka masa - łatwiejsze nakładanie oraz towar 
lżejszy w transporcie

• Super gładka,
• Białe wykończenie,
• Doskonała jakość wykończenia,
• Łatwa do szlifowania,
• Nakładanie ręczne lub maszynowe,
•  Zalecana do bazooka, Box do spoinowania, 

 spoinery.

CHARAKTERYSTYKA
•  Gęstość : 1,2 (1,7 w przypadku tradycyjnej masy 

szpachlowej) 
•  Zużycie : od. 350 g/m2 płyty g-k (500 g/m2 w 

 przypadku tradycyjnej masy szpachlowej).
• Przyczepność taśmy : >1000g,
•  Pękanie, powstawanie rys : brak rys aż do 5 mm 

grubości,
• Reakcja na ogień : A2s1d0
• Rozcieńczanie : do 0,5 l na opakowanie
• Temperatura stosowania : od + 5°C do + 30°C
•  Czas schnięcia: kolejną warstwę nakładać od 24 

do 48 godzin od położenia pierwszej warstwy, w 
zależności od warunków otoczenia

SKŁAD
Żywica, woda, węglan wapnia, środek 
 zagęszczają cy i inne. Masa jest koloru białego.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem masę należy wymieszać w celu 
 ujednolicenia produktu. Nie należy nakładać na 
wilgotne lub zamarznięte podłoża. 
Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste 
i wolne od pyłu.
Masę można nakładać na płyty g-k za pomocą 
wałka, szpachelki lub maszynowo.
Przed przystąpieniem do szpachlowania 
 powierzchni lub do łączenia płyt g-k wyrównać 
nierówności oraz uzupełnić ubytki (takie jak 
ukruszone krawędzie itp.) Przy spoinowaniu, w 
pierwszej warstwie osadzamy taśmę łączącą. 
Kolejną warstwę można nałożyć po 24 godzinach.
Zaczęte opakowanie można wykorzystać 
 następnego dnia.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 12 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Wiadra 20 kg +/-17,3L (na palecie 33 szt.) 
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CE 78 PERFECT’LIGHT
LEKKA, GOTOWA DO UŻYCIA MASA SZPACHLOWA

CE 78 PERFECT’LISS
GOTOWA DO UŻYCIA LEKKA GŁADŹ

ZASTOSOWANIE 
CE 78 PERFECT LISS jest gotową do użycia 
 lekką gładzią przeznaczoną do ostateczne-
go  wyrównywania podłoża wewnątrz po-
mieszczeń (ściany oraz sufity). Stosuje się na 
płyty g-k, gips, beton komórkowy, cegły, tapety 
z włókna  szklanego, bloczki gipsowe, beton, 
tynk  cementowy, stare farby po uprzednim 
 przygotowaniu powierzchni.

ZALETY
• Super gładka,
• Łatwa w rozprowadzaniu,
• Doskonała jakość wykończenia,
• Białe wykończenie,
• Bardzo dobre krycie, 
• Łatwa do szlifowania,
• Nakładanie ręczne lub maszynowe.

CHARAKTERYSTYKA
•  Gęstość : 1,3 (dla porównania gładź  

standardowa 1,8) 
•  Zużycie : w zależności od grubości nałożonej 

 warstwy : od 0,4 do 2 kg/m2

• Grubość nakładanej warstwy: maksymalnie 5 mm
• Reakcja na ogień: A2s1d0
• Temperatura stosowania : od + 5°C do + 30°C
•  Czas schnięcia: kolejną warstwę nakładać od 6 

do 48 godzin od położenia pierwszej warstwy, w 
zależności od warunków otoczenia 

SKŁAD
Żywica, woda, węglan wapnia, środek 
 zagęszczają cy i inne. Masa jest koloru białego.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem masę należy wymieszać w celu 
 ujednolicenia produktu. Nie należy nakładać na 
wilgotne lub zamarznięte podłoża. 
Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste 
i wolne od pyłu.
Masę można nakładać na płyty g-k za pomocą 
wałka, szpachelki lub maszynowo.
Przed przystąpieniem do szpachlowania 
 powierzchni wyrównać nierówności oraz uzupełnić 
ubytki (takie jak ukruszone krawędzie itp.) Przy 
spoinowaniu, w pierwszej warstwie osadzamy 
taśmę łączącą. 
Kolejną warstwę można nałożyć po 6 godzinach.
Zaczęte opakowanie można wykorzystać następne-
go dnia.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Wiadra 17L +/- 23kg (na palecie 33 szt.)
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CE 78 HYDRO
LEKKI GIPS SZPACHLOWY DO ŁĄCZENIA IMPREGNOWANYCH PŁYT G-K

ZASTOSOWANIE
CE 78 Hydro Pate jest gotową do użycia masą 
szpachlową w kategorii 3A, do zastosowania 
wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, przeznaczona 
do spoinowania impregnowanych płyt gipsowo- 
kartonowych od poziomu Q1 przy użyciu taśmy 
zbrojącej. 

ZALETY
• Gotowy do użycia,
• Do wielu podłoży,
• Masa jest koloru zielonego,
• Do pomieszczeń wilgotnych,
• Bardzo gładki.

CHARAKTERYSTYKA
• Bez pęknięć do grubości 5 mm
• Gęstość : 1,2 (1,7 dla gipsu tradycyjnego)
• Zużycie łączenie : ok. 250 g/m2 
• Zużycie szpachlowanie : ok. 350 g/m2 
•  Czas schnięcia : 24-48 h w zależności od 

 panujących warunków

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności: 9 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Wiadra 5 kg (na palecie 88 szt.) 

W ofercie mamy również odpowiednik sypki, 
CE 78 Hydro - gips szpachlowy do łączenia 
 impregnowanych płyt g-k. 

Opakowanie: 
Worki 5 kg (na palecie 160 szt.) 
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CE 78 HYDRO
LEKKI GIPS SZPACHLOWY DO ŁĄCZENIA IMPREGNOWANYCH PŁYT G-K

FIBRELASTIC
GOTOWA MASA REPERACYJNA DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ZASTOSOWANIE
Gotowa do użycia elastyczna masa szpachlowa z
dodatkiem żywicy oraz włókna szklanego. 
Masa ma szczególne zastosowanie we wszystkich 
typach prac reperacyjnych wewnątrz i na zewnątrz.
Jej stała elastyczność pozwala dopasować się do 
tzw. żywych i pracujących pęknięć podłoża. Do 
stosowania bez taśmy wzmacniającej. Masa po 
 utwardzeniu zachowuje swoją elastyczność. 
Dzięki temu, kompensuje ona ewentualne 
 naprężenia i nie powstają kolejne zarysowania 
na powierzchni. Produkt wodoodporny, lecz nie 
 uszczelniający.
Podłożem dla masy szpachlowej mogą być :
• Gips, konstrukcje murowane,
• Beton komórkowy, drewno,
• Tynk cementowy, płyty gipsowe,
• Grunt tynkowy (krępi), stara farba,
• Beton, cegła wapienno-krzemowa.

CHARAKTERYSTYKA
• Zużycie : Ok. 1,3 kg/m2/mm grubości
•  Czas schnięcia: Zależy od typu podłoża, warunków 

klimatycznych oraz od grubości nakładanej war-
stwy : ok. 24h dla warstwy o grubości 1 cm

• Lepkość (BV 1000/30 rpm) : 300000 mPas 
• Elastyczność : stała 
• Gęstość : 1,3 
• pH : 6 
•  Skład : żywica, węglan wapnia, włókno szklane 

oraz inne 
• Masa ma kolor jasnoszary

PRZECHOWYWANIE 
Okres przydatności: 9 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

SPOSÓB UŻYCIA
Podłoże powinno być czyste, oczyszczone z kurzu i 
pozbawione wszelkich tłustych plam.
Nakładać za pomocą szpachelki.

W celu wygodniejszego nakładania masy, 
szpachelkę można zwilżyć wodą.
Po całkowitym wyschnięciu masa  FIBRELASTIC 
może być pokryta każdego rodzaju farbą, 
 produktami na bazie gipsu oraz masami gotowymi 
do użycia. Ze względu na uziarnienie masy oraz 
obecność włókna szklanego uzyskana  powierzchnia 
nie jest całkowicie gładka i po utwardzeniu trud-
na do wyszlifowania. Tym samym zalecamy aby 
 FIBRELASTIC w kolejnym etapie prac pokryć lekką 
masą reperacyjną SEM LIGHT.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
•  Nie stosować na podłoże zmarznięte, mokre oraz 

poniżej temperatury 5°C,
•  Nie stosować na zewnątrz podczas ulewy,
• Nie pokrywać tynkami na bazie cementu,
• Nie stosuje się na podłoża z plastiku lub z metalu,
•  Nigdy nie moczyć podłoża przed nałożeniem 

masy FIBRELASTIC.

OPAKOWANIE
1,5 kg, 310 ml.
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SEM LIGHT
GOTOWA MASA REPERACYJNA DO WNĘTRZ

ZASTOSOWANIE
SEM-LIGHT jest ultra ultra lekką, gotową do 
użycia masą szpachlową. Stosowana do prac 
 reperacyjnych ścian i sufitów oraz  szpachlowania 
drobnych  szczelin, dziur i pęknięć wewnątrz 
 pomieszczeń. Masa po utwardzeniu zachowuje 
swoją elastyczność. Dzięki temu, kompensuje ona 
ewentualne naprężenia i nie powstają kolejne 
zarysowania na powierzchni. Podłożem dla masy 
szpachlowej mogą być ściany i sufity wewnątrz z:
• Tynków gipsowych, cementowych,
• Płyt g-k, z bloczków gipsowych (typ Pro-Monta),
• Gruntu tynkowego,
• Płyty pilśniowej,
• Betonu komórkowego itp.

Nie stosuje się na podłoże z plastiku lub z metalu. 
Po wyschnięciu przy wbijaniu gwoździ nie powstają 
pęknięcia ani odpryski na powierzchni.
Masa jest koloru śnieżnobiałego.

CHARAKTERYSTYKA
• Wydajność : Ok. 0,4 kg/m2/mm grubości
•  Czas schnięcia: zależnie od typu podłoża, 

 warunków klimatycznych i grubości nakładanej 
warstwy, wynosi ok. 20 minut dla grubości 1 mm

•  Temperatura stosowania : Nie stosować w 
 temperaturze poniżej 5°C lub w pełnym słońcu

• Gęstość: 0,4
• pH : 7

SPOSÓB UŻYCIA
Podłoże powinno być czyste, oczyszczone z kurzu i 
pozbawione wszelkich tłustych plam.
Należy uprzednio sfazować krawędzie szczelin, 
odpylić oraz zagruntować. Wysycha szybko.
Jeśli masa jest zbyt sucha, polecamy  zmoczyć 
szpachelkę wodą i mieszać do uzyskania 
 odpowiedniej gęstości masy.
Wystarczy nałożenie jednej warstwy (nie ma 
 po trzeby
wygładzać powierzchni). Malowanie powierzchni 
możliwe już po kilku godzinach.
Nie stosować na podłoże zamarznięte, mokre.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 12 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
1 kg, 310 ml.
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SEM LIGHT
GOTOWA MASA REPERACYJNA DO WNĘTRZ

SEMIN R
GOTOWA MASA REPERACYJNA DO WNĘTRZ

ZASTOSOWANIE
Semin R to masa reperacyjna sypka do  stosowania 
wewnątrz pomieszczeń. Przeznaczona do 
 wypełniania szczelin, dziur, pęknięć oraz różnych 
ubytków.
Masa w kolorze złamanej bieli.

ZALETY
• Szybki czas schnięcia
•  Doskonała przyczepność do różnych rodzajów 

podłoży
• Możliwość szybkiego nałożenia farby

CHARAKTERYSTYKA
• Czas wiązania : 20 minut
•  Proporcje przygotowania zaprawy :  

7,5 l wody na worek 15 Kg
•  Maksymalna grubość nakładanej warstwy :  

brak ograniczeń
• Zużycie : od 1 kg/m2/1 mm grubości
•  Czas schnięcia : przy 1 cm grubości, Semin R jest 

suchy po upływie 4 godz.

POKRYCIA
Po całkowitym wyschnięciu masy, możemy 
 stosować następujące rodzaje pokryć : wszystkie 
rodzaje farby, gładzie na bazie gipsu, gotowe 
gładzie, kleje do tapet. Kleje do płytek powinny być 
przeznaczone do podłoży gipsowych. 

ZALECANE PODŁOŻA
Wszystkie rodzaje podłoży wewnątrz pomieszczeń : 
gips, płyty g-k, bloczki gipsowe, beton, tynk 
 cementowo-wapienny, beton komórkowy, cegła, 
terakota..

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Temperatura nakładania oraz schnięcia 8-35°C. Nie 
należy nakładać na wilgotne podłoża.  
Nie należy stosować masy, po tym, jak zaczęła 
twardnieć.  
Podłoże powinno być czyste, suche oraz 
 pozbawione wszelkich tłustych plam.  
Nakładamy za pomocą szpachelki.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w pomieszczeniach suchych,  
na podestach uniesionych nad posadzką 
min. 10cm., w oryginalnych nienaruszonych 
 opakowaniach, chroniąc  produkt przed
zimnem i wysoką temperaturą. 

OPAKOWANIA
Worki 5 lub 15 kg.
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RP1
GOTOWA MASA REPERACYJNA DO WNĘTRZ

ZASTOSOWANIE
Produkt sypki, na bazie gipsu, wielofunkcyjny, o 
wysokiej wytrzymałości, do wnętrz. Odpowiedni 
do odnawiania trudnych podłoży, szpachlowania 
otworów/dziur, szczelin/rys/pęknięć i  wygładzania 
przed końcowym wykończeniem wewnątrz 
 pomieszczeń.
Otrzymana masa jest koloru białego.

SPECJALNA FORMUŁA PRODUKTU OFERUJE 
UŻYTKOWNIKOM
• Szpachlowanie w każdej grubości
• Zmniejszenie skurczu po wyschnięciu
• Możliwość szybkiego malowania po nałożeniu
•  Ma bardzo wysoką przyczepność pozwalającą 

na używanie produktu na zablokowane po-
dłoża (stare farby, pomalowane tapety z włókna 
 szklanego, stare płytki)

• Odnawianie trudnych podłoży
•  Uziarnienie bardzo drobne dzięki czemu można 

używać go do wszystkich prac wygładzania 
 powie rzchni

• Łatwe szlifowanie

ZALECANE PODŁOŻA
Wszystkie rodzaje podłoży wewnątrz pomieszczeń 
(ściana i sufit), gips, płyty g-k, bloczki gipsowe, 
 beton, tynk cementowo-wapienny, beton 
 komórkowy, cegła, terakota, stare farby, stare, 
 pomalowane tapety z włókna szklanego, glazura

POKRYCIA
Pokrycie, po całkowitym wyschnięciu masy, może 
się odbyć za pomocą każdego rodzaju farby, masy 
na bazie gipsu, gładzi gotowej do użycia, kleju do 
tapet papierowych

CHARAKTERYSTYKA
Wskaźnik mieszania :
• Ok. 6-6,5 l wody na worek 15 kg
• 0,4-0,43 l wody na 1 kg
• 2 objętości wody na 5 objętości proszku
• Zużycie : ok. 1 kg na m2 /mm grubości
•  Czas schnięcia : zależy od warunków otoczenia, 

rodzaju podłoża i grubości nakładanej warstwy.
Semin RP1 schnie bardzo szybko, nałożenie
kolejnej warstwy jest możliwe ok. 3 godzin po 
nałożeniu pierwszej warstwy w normalnych 
 warunkach.
• Czas wiązania : 30-40 minut
• Czas twardnienia : 1-2 godziny

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 6 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na 
 podestach uniesionych nad posadzką min.10 cm,  
w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, 
chroniąc  produkt przed zimnem i wysoką 
 temperaturą. 

OPAKOWANIE
Worek 5 i 15 kg.
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RP1
GOTOWA MASA REPERACYJNA DO WNĘTRZ

ANCIENS FONDS
GOTOWA MASA REPERACYJNA DO STARYCH PODŁOŻY

ZASTOSOWANIE
Gotowa do użycia masa reperacyjna na stare i 
zniszczone podłoża. Przeznaczona do  reperacji 
i wyrównywania podłoży nieregularnych (nawet 
zniszczonych). Do aplikacji na lamperię i  glazurę 
(po odtłuszczeniu powierzchni), wewnątrz i 
na zewnątrz. Przystosowana szczególnie do 
 pomieszczeń okresowo wilgotnych (kuchnia, 
 łazienka, toaleta). Nakładanie za pomocą szpachli 
lub kielni. Masa jest w kolorze złamanej bieli.

ZALETY
• Łatwe nakładanie wewnątrz i na zewnątrz
• Produkt idealny do pokrywania starych tapet
• Wysoka zdolność wyrównywania
•  Bezpośrednia aplikacja na lamperię i glazurę (wy-

maga jedynie odtłuszczenia powierzchni)
• Nie wymaga stosowania gruntu sczepnego
•  Dzięki swojej formule na bazie żywic jest odporny 

na wodę

ZALECANE PODŁOŻA
Płyty g-k, terakota, tynki cementowe, beton, drew-
no gładkie i impregnowane, bloczki gipsowe, 
posadzka z płytek, stare farby, tapety z włókna 
szklanego.

POKRYCIA
Gładzie na bazie gipsu, farby matowe

CHARAKTERYSTYKA
• Zużycie : ok. 1,5 kg/m2/mm grubości 
•  Grubość nakładanej warstwy : do 5 mm  

na war stwę
•  Czas schnięcia : dla 5 mm warstwy, produkt 

powinien być suchy w przeciągu 24-36 godzin.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 6 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą. 

OPAKOWANIE
Wiadra 1,5kg, 5kg oraz 15 kg
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FINEX SYSTEM
BIAŁA MASA REPERACYJNO-WYKOŃCZENIOWA  
DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ZASTOSOWANIE
Biała masa reperacyjno-wykończeniowa do wnętrz 
i na zewnątrz, nie kurczy się przy wysychaniu, o 
wysokim stężeniu żywicy. 
FINEX SYSTEM jest masą o wielu  zastosowaniach 
pozwalającą na wykonanie jednocześnie 
szpachlowania (szczelin i pęknięć), prac 
 reperacyjnych (brzegów okien, uszkodzonych 
kątów), jak również prac wyrównawczych z wysoką 
jakością wykończenia. 

POKRYCIA
Po całkowitym wyschnięciu FINEX może być 
pokryty wszystkimi rodzajami farb, produktami 
uszczelniającymi, tynkami, gładzią na bazie gip-
su lub cementu. Farba silikatowa, epoksydowa, 
 poliuretanowa. 

CHARAKTERYSTYKA
Uziarnienie : drobne
• Początek wiązania : 40 minut
• Koniec wiązania : 1H10
•Temperatura stosowania : powyżej 8°C 
• Zużycie : ok. 1 kg/m2/mm grubości
•  Czas schnięcia : zależy od warunków  otoczenia, 

rodzaju podłoża oraz grubości nakładanej 
 warstwy. Ok. 6 godzin przy 1 cm warstwy. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Temperatura podczas nakładania oraz schnięcia 
powinna wynosić 8-35°C. Nie należy nakładać masy 
w momencie, gdy zaczęła ona twardnieć. Na beton 
oraz beton komórkowy należy wcześniej nałożyć 
nasz grunt PRIM SM. Nie stosować na podłoża 
przemysłowe.
Podłoże powinno być suche, czyste, odpylone oraz 
pozbawione wszelkich tłustych plam. Zeskrobać 
wcześniej ściany, które łuszczą się i usunąć stare, 
nietrwałe farby, jak również stare grube powłoki z 
tworzyw sztucznych. Wskazane jest, aby podłoże 
miało dobrą przyczepność. W przeciwnym razie 
utwardzić produktem PRIM SM.

PROPORCJE PRZYGOTOWANIA ZAPRAWY
Ok. 2 l wody na worek 5 kg (lub 6 l na worek 15 kg) 

GRUBOŚĆ NAKŁADANEJ WARSTWY
Można nakładać warstwy do 30 mm. Przy dużej 
grubości warstwy upewnić się, czy nawierzchnia 
przyjmie taki ciężar.

ZALETY
Żadnego kurczenia po wyschnięciu, doskonała 
 przyczepność na wszystkie rodzaje podłoży. 

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności: 6 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na 
 podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm., 
w oryginalnych nienaruszonych  opakowaniach, 
chroniąc  produkt przed zimnem i wysoką 
 temperaturą.

OPAKOWANIA
Worki 5 i 15 kg. 
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FINEX SYSTEM
BIAŁA MASA REPERACYJNO-WYKOŃCZENIOWA  
DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

PRIM SM
GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

ZASTOSOWANIE
PRIM-SM jest skoncentrowanym gruntem głębo-
ko penetrującym, do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz. Stosowany również na "trudne" podłoża 
podłogowe (mało lub zbyt porowate).
Pozwala uzyskać odpowiednią chłonność i 
 stabilność powierzchni podłogowej oraz  zwiększa 
przyczepność takich produktów jak : wylewki 
 podłogowe, zaprawy klejowe do płytek, itp. 
Możliwa aplikacja na ściany i sufity.

CHARAKTERYSTYKA
•  Zużycie : Ok. 250 g/m2 w zależności od stopnia 

porowatości podłoża.
• Temperatura stosowania : 5-35°C.

ZALETY
•  Polecany do wyrównywania chłonności podłoża 

przed aplikacją pokryć podłogowych i ściennych,
•  Zwiększa przyczepność zapraw, klejów oraz 

 innych produktów przygotowujących podłogi i 
ściany,

• Nie zawiera rozpuszczalnika,
• Możliwe rozcieńczenie wodą w proporcji 1:1,
• Stosowanie wewnątrz i na zewnątrz,
•  Skutecznie przygotowuje podłoże przed 

 zastosowaniem podłogowych wylewek 
 samopoziomujących.

PODŁOŻA
• Beton i porowata powłoka cementowa
•  Beton i powłoka cementowa o normalnym 

 stopniu porowatości
• Beton lekki
• Gładzie, tynk wyrównujący na bazie cementu

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być czyste, suche i oczyszczone z 
kurzu.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 6 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIA
Wiadra 5 kg.
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PRIMEO FB
PODKŁAD NA TRUDNE, NIEPRZEPUSZCZALNE PODŁOŻA

ZASTOSOWANIE
Gotowy do użycia podkład na podłoża  trudne, 
nieprzepuszczalne. Tworzy przyczepność 
 pomiędzy podłożem nieprzepuszczalnym oraz 
 samopoziomującymi wylewkami podłogowymi, 
klejami posadzkowymi itp.
Można stosować na podłoża drewniane.
Na wszystkie rodzaje podłoży.
Do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz.

CHARAKTERYSTYKA
•  Zużycie: 50-150g/m2 w zależności od stopnia 

chłonności podłoża. 
• Temperatura stosowania : 5-30 °C
•  Czas przed pokryciem: minimalny 45 minut, 

maksymalny 24 godziny

ZALETY
•  Stosowany na wiele rodzajów podłoży : drewno, 

gips, metal..
• Gotowy do użycia
•  Zwiększa przyczepność zapraw, klejów oraz 

 innych
•  Możliwość nakładania zarówno na ściany, jak i 

podłogi

PODŁOŻA
PODŁOGA
•  Beton i porowata powłoka  cementowa, 

o  normalnym stopniu porowatości, 
 nieprzepuszc zalne, beton lekki, gładzie, tynk 
 wyrównujący na bazie cementu

•  Sucha warstwa na bazie gipsu i pochodnych
• Płyty drewnopochodne (OSB itp.)
• Farba podłogowa (poliuretanowa, epoksydowa)
• Warstwa asfaltowa
• Stare posadzki z płytek
• Płyty z tworzywa sztucznego pół-elastyczne
•  Ślady kleju akrylowego, neoprenowego, 

 bitumicznego oraz epoksydowego

ŚCIANY
• Bloczki gipsowe 
• Płyty drewnopochodne (OSB itp.) 
• Tynki na bazie gipsu
• Cegła montowana do gipsu 
•  Bloczki z betonu komórkowego montowane do 

gipsu 
• Płyta g-k 
• Stara farba ścienna wcześniej wyszlifowana.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być czyste, suche i oczyszczone z 
kurzu.

UWAGA
Nie należy stosować na wilgotne podłoża.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 12 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIA
Wiadro 5 i 15 litrów.

22 23

*SEMIN CATALOGUE 2019 PL V12.indd   23*SEMIN CATALOGUE 2019 PL V12.indd   23 02/12/2019   10:5402/12/2019   10:54



PRIMEO FB
PODKŁAD NA TRUDNE, NIEPRZEPUSZCZALNE PODŁOŻA

DURCIFOND
SPECJALNA WZMACNIAJĄCA FARBA PODKŁADOWA

ZASTOSOWANIE
DURCIFOND jest gotową do użycia farbą 
 podkładową wewnętrzną o specjalnym działaniu 
wzmacniającym, s tosowaną na każdego rodzaju 
podłoża miękkie i pyliste, w celu wzmocnienia 
 podłoża i lepszego zastosowania produktów typu :
• Farby emulsyjne,
• Tapety papierowe i winylowe,
• Tapety z włókna szklanego,
• Cienkowarstwowe tynki dekoracyjne,
• Masy szpachlowe.

ZALETY
•  Skutecznie wzmacnia słabe podłoża poprzez 

zdolność głębokiej penetracji oraz właściwości 
wiążące,

•  Wydatnie zmniejsza zużycie farb 
 nawierzchniowych poprzez ograniczenie 
 chłonności podłoża oraz własności kryjące.

•  PRODUKT MOŻE BYĆ STOSOWANY NA KAŻDEGO 
RODZAJU PODŁOŻA MIĘKKIE I PYLISTE

•  Idealny do przygotowania tynków gipsowych pod 
malowanie

•  Może być stosowany jako produkt odcinający, na 
zniszczone powierzchnie

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem zawartość pojemnika dokładnie 
wymieszać. Aplikacja ręczna i mechaniczna.
Powierzchnia przeznaczona do malowania 
 powinna być odtłuszczona i odkurzona. Przy 
nanoszeniu DURCIFOND-u na powierzchnie 
 uprzednio malowane farbami klejowymi należy 
na sucho usunąć warstwy łuszczącej się starej 
farby. Przy malowaniu porowatych starych tynków 
wapiennych można rozcieńczyć farbę spirytusem 
denaturatowym (do 20%), zapewniając tym samym
uzyskanie lepszego efektu wzmacniania podłoża.
Pędzle i inne narzędzia myć wodą przed 
 zaschnię ciem farby.
Przed przystąpieniem do malowania 
 nawierzch niowego (lub tapetowania) należy 
upewnić się czy warstwa DURCIFOND-u  dokładnie 
wyschła. Czas schnięcia zależy od chłonności 
 podłoża, temperatury i wilgotności powietrza i wy-
nosi minimum 24 godz.

CHARAKTERYSTYKA
•  Zużycie : ok. 200 g/m2 w zależności od chłonności 

podłoża,
• Możliwe rozcieńczenie do 5%,
•  Temperatura stosowania : +5°C, 

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 6 miesięcy od daty  produkcji. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w 
 oryginalnych nienaruszonych  opakowaniach, 
 chroniąc produkt przed zimnem i wysoką 
 temperaturą.

OPAKOWANIE
Wiadra 5 kg, 15 kg. 
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PRIM PLAQUE PRIMER
BIAŁA FARBA GRUNTUJĄCA TYPU PRIMER, NA PŁYTY GIPSOWO 
KARTONOWE ORAZ GŁADZIE

Semin Prim-Plaque jest gotową do użycia farbą 
gruntującą typu primer.

OPIS PRODUKTU
Semin Prim-Plaque jest gotową do użycia farbą 
gruntującą typu primer.
Produkt oparty na dyspersji akrylowej, ujednolica 
oraz wyrównuje chłonność podłoża, dodatkowo 
tworzy białą powierzchnię. Penetruje podłoże, 
zwiększa przyczepność farby nawierzchniowej oraz 
zmniejsza jej ostateczne zużycie. Zwyczajowo do 
osiągnięcia zamierzonego celu powłoki  malarskiej, 
wystarczy zastosowanie jednej war stwy farby 
 grun tującej Prim - Plaque oraz jednej warstwy 
farby nawierzchniowej. Produkt przeznaczony 
do nakła dania na płyty gipsowo - kartonowe oraz 
gładzie.

ZASTOSOWANIE
•  Do wnętrz, na sufity oraz ściany, do wszelkich 

pomieszczeń użytkowych jak mieszkania, biura, 
szkoły, szpitale etc.

•  Na podłoża z płyt gipsowo - kartonowych oraz 
 innych wykończonych gładzią

•  Idealny do zastosowania przed malowaniem 
oraz wykonywaniem innych pokryć ściennych jak 
tapety

•  Produkt gotowy do użycia po przemieszaniu
•  Aplikacja wałkiem, pędzlem lub natryskiem hydro 

dynamicznym
•  W razie konieczności dopuszczalne rozrzedzenie 

do 5%
•  Dopuszczalne zabarwienie pigmentami  

akrylowymi.

CHARAKTERYSTYKA
Zużycie : Ok. 200 g/m2 
Czas schnięcia : Ok. 3-4 godziny w zależności od 
podłoża i otaczających warunków. Przed użyciem 
pokryć ściennych, tapet papierowych czy farby 
należy upewnić się, że PRIM PLAQUE jest zupełnie 
suchy. 
Gęstość masy : 1,5 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
•  Przed zastosowaniem Prim Plaque podłoże musi 

być czyste, suche, oczyszczone z kurzu oraz 
 stabilne.

•  Przed zastosowaniem Prim Plaque wszelkie 
ubytki należy uzupełnić masami reperacyjnymi 
Semin lub gotowymi szpachlówkami Semin

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 6 miesięcy od daty produkcji. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w ory-
ginalnych nienaruszonych opakowaniach, chroniąc 
produkt przed zimnem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Wiadro 15kg.
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PRIM PLAQUE PRIMER
BIAŁA FARBA GRUNTUJĄCA TYPU PRIMER, NA PŁYTY GIPSOWO 
KARTONOWE ORAZ GŁADZIE

SEM GRUNDIER
GRUNT NA ŚCIANY CHŁONNE

BETON HAFTGRUND
GRUNT NA PODŁOŻA GŁADKIE I  
NIEPRZEPUSZCZALNE DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

PODŁOŻA

Cegła ceramiczna :
bardzo chłonna
średnio chłonna

Beton komórkowy
(porowaty)

Cegła silico- 
wapienna

WEWNĄTRZ

 1/2
1/3

1/1

1/3
 

Zimno/wilgotno

 
1/3
1/4

1/3

-

Ciepło/sucho

 
1/2
1/3

1/2

-

NA ZEWNĄTRZ

PODŁOŻA/ROZCIEŃCZANIE

ZASTOSOWANIE
SEM GRUNDIER jest gruntem, używanym na ściany 
wewnętrzne i zewnętrzne w celu zmniejszenia 
porowatości podłoży chłonnych przed położeniem 
gładzi i tynków maszynowych, gipsowych, cemen-
towo-wapiennych.
Grunt pozwala „oddychać” powierzchni. SEM 
GRUNDIER eliminuje zbyt szybkie wysychanie, 
odparzanie tynku, ułatwiając w ten sposób jego 
położenie.

SPOSÓB UŻYCIA
SEM-GRUNDIER powinien być rozcieńczony z wodą 
i nałożony wałkiem, szczotką, pędzlem lub mecha-
nicznie.

WYDAJNOŚĆ:
Zależy od wybranego rozcieńczania: średnio od 50 
do 100 g/m2.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji. 
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed zimnem i 
wysoką temperaturą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Temperatura nałożenia powinna być od 5 do 30ºC.
Dobrze zmieszać przed użyciem.

CZAS SCHNIĘCIA
Pokrycie po 24 godzinach.

OPAKOWANIE
Wiaderka 15 kg.

ZASTOSOWANIE
Beton HAFTGRUND to gotowy do użycia grunt 
sczepny na podłoża gładkie lub o niewielkiej 
 porowatości, do wnętrz i na zewnątrz.
Beton HAFTGRUND tworzy przyczepność między 
w/w podłożem a niektórymi produktami na bazie 
cementu lub gipsu o dosyć słabej przyczepności. 
Ułatwia nanoszenie wypraw tynkarskich, idealny 
pod tynki maszynowe.
Beton HAFTGRUND pozwala również regulować 
porowatość na podłożach niejednorodnych 
(obecność materiałów różnego rodzaju). 
Po wyschnięciu tworzy porowatą powierzchnię 
zwiększającą przyczepność tynku/gipsu.

PODŁOŻA
Do stosowania na ścianach wewnątrz i na zewnątrz 
budynku oraz na sufitach:
• Beton gładki i zbrojony,
• Stara farba (stabilna),
• Stara pomalowana tapeta z włókna szklanego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Temperatura stosowania oraz temperatura 
 podłoża : > 5°C
Nie rozcieńczać. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. 
Więcej informacji na ulotkach technicznych.

SPOSÓB UŻYCIA
Nakładać jedną warstwę przy pomocy wałka 
lub pędzla. Gładź można stosować dopiero po 
zupełnym wyschnięciu BETON HAFTGRUND  
(ok. 6 godz.)

WYDAJNOŚĆ
Około 300 g/m²

OPAKOWANIE
Wiadra 5 kg i 20 kg.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 12 miesięcy od daty produkcji. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w 
 oryginalnych, nienaruszonych  opakowaniach, 
 chroniąc produkt przez zimnem i wysoką 
 temperaturą. 
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ETS 2
GŁADŹ EXTRA-FINISH 

ZASTOSOWANIE
Gładź jest produktem sypkim, który po zmieszaniu 
z odpowiednią ilością wody daje plastyczną masę. 
Służy do ostatecznego wyrównywania podłoża. 
Tworzy solidną, niepylącą powierzchnię, o wysokim 
nasyceniu bieli. Idealną pod wszystkie rodzaje 
farb. Nakłada się ją na całej powierzchni w formie 
cienkiej warstwy.

PODŁOŻE
• Tynki gipsowe
• Gładzie wyrównujące podłoże
• Płyty GK
• Bloczki gipsowe

Powierzchnię wygładzoną produktem ETS 2 można 
pokrywać: 
- tapetą 
- innymi pokryciami ściennymi 

CHARAKTERYSTYKA
Wydajność ok. 300 do 350 g/m² 
Temperatura stosowania : 5°C 

SPOSÓB UŻYCIA
Masę przygotować poprzez ręczne lub 
 mechaniczne wymieszanie jej z wodą w proporcji 
1:0,45 (na 1 kg gipsu 0,45 l wody). 
Tak przygotowaną masę pozostawić na okres 20 
min. w celu jej lepszej homogenizacji. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
zasadami stosowanymi w budownictwie - należy je 
oczyścić z kurzu, brudu i tłuszczu.

Masę nakładać cienką warstwą (max. do 1 mm) 
przy użyciu gładkiej pacy stalowej.

Masa z jednego zaczynu może być stosowana 
przez 24 godziny.
Czas twardnienia zależy od chłonności wody przez 
materiał, na który jest nakładana (np. na podłożu 
gip sowym 2-3 godziny).

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych,  
na  podestach uniesionych nad posadzką  
min. 10 cm, w oryginalnych nienaruszonych 
 opakowaniach, chroniąc produkt przed zimnem i 
wysoką  temperaturą. 

OPAKOWANIE
Worki 5 kg, 15 kg. 
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ETS 2
GŁADŹ EXTRA-FINISH 

CE 68
GŁADŹ GIPSOWA

ZASTOSOWANIE
Gładź gipsowa CE68 służy do wstępnego i 
 ostatecznego wyrównywania podłoży wewnątrz 
 budynku. Tworzy solidną niepylącą powierzchnię.
Gładź CE 68 służy także do wypełniania  niewielkich 
uszkodzeń powierzchni ścian lub sufitów oraz 
do łączenia płyt g-k jako ostateczna warstwa. 
Możliwość stosowania "mokre na mokre".
Nie rozwarstwia się przy szlifowaniu.

PODŁOŻE
Podłożem dla gładzi gipsowej mogą być:
•  Tynki gipsowe, cementowe, cementowo- 

wapienne,
• Beton,
• Płyty g-k,
• Płyty gipsowe typu Pro Monta.

Jednokrotnie nakładana warstwa masy nie 
 powinna być grubsza niż 4 mm. Całkowita 
 grubość kilkakrotnie nakładanych warstw nie jest 
 ograniczona.

CHARAKTERYSTYKA
• Temperatura stosowania : powyżej 5° C
• Czas rozpoczęcia wiązania : 1 godz,
• Zużycie : 1 kg/m2/1 mm warstwy,

SPOSÓB UŻYCIA
Do przygotowania masy i do jej nakładania 
należy używać czystych narzędzi, wykonanych z 
 materiałów niekorodujących. Mieszanie gipsu z 
wodą należy wykonywać w wiadrze z tworzywa
plastycznego, dokładnie umytego z resztek 
 poprzednio przygotowanej masy.

Gips należy powoli wsypywać do czystej wody,
w orientacyjnej proporcji 1:0,7 (na 1 kg gipsu 
0,7 l wody). Przygotowaną w ten sposób masę 
należy zużyć w ciągu jednej godziny. Po tym czasie 
następuje wiązanie gładzi.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności: 9 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na 
podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, 
w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, 
chroniąc produkt przed zimnem i wysoką 
 temperaturą. 

OPAKOWANIE
Worki 5 kg oraz 20 kg.
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KEDOPLAN MUR WHITE
ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA DO ŚCIAN I SUFITÓW
DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ZASTOSOWANIE 
Zaprawa wyrównująca do ścian i sufitów do wnętrz 
i na zewnątrz.
Po całkowitym wyschnięciu może być  pokry ta 
każdego rodzaju farbą, posadzkami z płytek, 
zaprawami cementowymi, plastikiem oraz  grubymi 
materiałami z tworzywa plastycznego.

ZALETY
•  Doskonale wyrównuje wszelkie nierówności  

podłoża
• Doskonały efekt wykończenia

PODŁOŻE
Konstrukcje murowane z cegły i kamienia,  beton, 
tynki cementowe, beton komórkowy, bloczki 
 cementowe.

CHARAKTERYSTYKA 
• Uziarnienie: do 0,3 mm 
•  Czas zużycia produktu po rozprowadzeniu :  

3-4 godziny,
• Gęstość substancji sypkiej : 1,2, 
• Wydajność : 1,3 kg/m2 na mm grubości,
•  Grubość nakładanej warstwy : do 1cm przy 

 jednokrotnym nałożeniu,
•  Przygotowanie zaprawy : 5,5 I wody na 25 kg 

zaprawy,
•  Czas schnięcia : 

dla warstwy o grubości 1 cm czas schnięcia 
 wynosi od 24 do 36 godzin.

PRZECHOWYWANIE 
Okres przydatności : 6 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na 
podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, 
w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, 
chroniąc produkt przed zimnem i wysoką 
 temperaturą. 

OPAKOWANIE
Worek 25 kg.
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KEDOPLAN MUR WHITE
ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA DO ŚCIAN I SUFITÓW
DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ETS 4
GOTOWA GŁADŹ EXTRA FINISZ

ZASTOSOWANIE
Gotowa do użycia gładź do prac  wykończeniowych 
na ścianach i sufitach wewnątrz budynku. 
Zapewnia doskonałe przygotowanie podłoża przed 
położeniem farb lub innych pokryć.

PODŁOŻE
Płyty g-k, bloczki gipsowe, tynk gipsowy, beton, 
tynk tradycyjny. Produkt nakładamy za ręcznie za 
pomocą szpachli.

POKRYCIA
Tapeta papierowa, farba, pokrycia ścienne

CHARAKTERYSTYKA
•  Temperatura stosowania powyżej 5°C 
• Maksymalna grubość 1 warstwy wynosi 1 mm 
•  Kolejną warstwę (również grubości 1 mm) można 

nałożyć po upływie 12 godzin
• Wydajność : 250-400 g/m2

•  Czas schnięcia : 6-12 godzin w zależności od 
 rodzaju podłoża, warunków klimatycznych i 
 grubości nakładanej warstwy

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 6 miesięcy od daty  produkcji. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w 
 oryginalnych nienaruszonych  opakowaniach, 
 chroniąc produkt przed zimnem i wysoką 
 temperaturą.

OPAKOWANIE
Wiadro 15 kg.
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SEMIN SOFT
GOTOWA DO UŻYCIA GŁADŹ POLIMEROWA

ZASTOSOWANIE
Gotowa do użycia gładź polimerowa, do użytku 
wewnątrz  pomieszczeń, do ścian i sufitów, do 
nakładania ręcznego lub maszynowego Airless.  
Do użycia jako warstwa wyrównująca (podkładowa) 
i ostateczna (końcowa) – jeden produkt.
Dolomitowa masa szpachlowa jest gotową do 
 użycia masą szpachlową na bazie  mieszaniny 
wodnej dyspersji polimerowej,  wypełniaczy 
 dolomitowych i dodatków modyfikujących 
najnowszej generacji. Po pełnym wyschnięciu 
 charakteryzuje się wysokim stopniem białości.

WŁAŚCIWOŚCI
• Łatwa do wygładzania i szlifowania
• Nakładanie jednorazowej warstwy do 3 mm
• Ułatwia uzyskanie gładkiej powierzchni
•  Zawartość polimerów zwiększa przyczepność do 

podłoża
•  Brak występowania spękań podczas wiązania i 

wysychania gładzi
•  Wykończenie powierzchni według uznania: farby, 

tapety itp.
• Idealny do nakładania maszynowego
•  Produkt gotowy do użycia: przyśpiesza czas 

pracy, a niewykorzystany materiał nadaje się do 
 dalszego użycia.

• Szlifowanie papierem o gradiacji pow. 220.

PODŁOŻA
Tynki gipsowe, tynki tradycyjne, płyty g-k, bloczki 
betonowe oraz gazobetonowe. 
W przypadku podłoży niestabilnych, zagruntować.

POKRYCIA
Wszystkie rodzaje gładzi, farby i pokryć ściennych.

SPOSÓB NAKŁADANIA
Powierzchnie zapylone betonowe i  gazobetonowe 
należy uprzednio zagruntować. Produkt 

można  stosować wielowarstwowo. Gotową 
masę szpachlową równomiernie nałożyć na 
 powierzchnię, przy czym grubość warstwy nie może 
przekraczać 3 mm. Poczekać do  przeschnięcia. 
Nałożenie drugiej warstwy po nałożeniu pierwszej. 
Szlifować po całkowitym  wyschnięciu. Stosować w 
temperaturze +5C do +35C. 
Przed użyciem wymieszać. Przeznaczona do 
nakładania ręcznego oraz maszynowego. Przy 
zastosowaniu ręcznym przemieszać i stosować 
bezpośrednio. Przy zastosowaniu mechanicznym 
można dodać około 1 % wody dla uzyskania 
 pożądanej konsystencji.

CHARAKTERYSTYKA
• Wydajność : Ok. +/- 1 kg/m2 na warstwę
• Grubość warstwy : 1-3 mm
•  Czas schnięcia : min 12 godzin w zależności 

od  temperatury, wilgotności i napowietrzenia 
 pomieszczenia.

OBOWIĄZUJĄCA NORMA
PN-EN 15824 : 2017-07 

NARZĘDZIA
Graco Mark V&VII, Graco T-Max 506, Wagner PS 
3.39 etc. 
Dysza 0.031 i powyżej. 
Czyszczenie narzędzi za pomocą wody.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych i nienaruszonych 
opakowaniach. Chronić produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Wiadra 5 kg (na palecie 120 szt.)
oraz 20 kg (na palecie 36 szt.).
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SEMIN SOFT
GOTOWA DO UŻYCIA GŁADŹ POLIMEROWA

PROLISS  FIN

ZASTOSOWANIE
Gotowa ultra lekka gładź maszynowa do wnętrz, 
szara, drobnoziarnista, bardzo wydajna z litra 
masy.

ZALETY
• Łatwa do wygładzania oraz szlifowania
•  Idealna do nakładania ręcznego, wałkiem, 

 maszynowo
• Duża wydajność podczas pracy
• Możliwość aplikacji wałkiem lub pacą
•  Gładź nie blokuje się w wężu pod wysokim 

 ciśnieniem
•  Gładź przyjemna w obróbce, nie podlega 

 utwardzaniu

PODŁOŻE
Do wnętrz, do podłoży suchych na bazie cementu, 
wapna, gipsu, betonu, jak również do powierzchni 
pomalowanych.

MASZYNY
Graco Mark V&VII, Graco T-Max 506, Wagner PS 
3.39 itd. Dysza: 0.039 i wyżej. 

CHARAKTERYSTYKA
• Zużycie : ok. 0.8 do 2 m2/l
• Nałożenie drugiej warstwy po 24 godz.
• Grubość nakładanej warstwy : 1-4 mm 
• Zawartość substancji suchej : 65 %
• Gęstość : 1,1
•  Nie należy nakładać w temperaturze niższej  

niż 8°C

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem masę należy wymieszać w celu 
 ujednolicenia produktu.
Nie należy nakładać na wilgotne lub zamarznięte 
podłoża. Podłoże powinno być odtłuszczone, 
 stabilne, czyste i wolne od pyłu. Masę można 
 nakładać na płyty g-k za pomocą wałka, szpachelki 
lub maszynowo.
Przed przystąpieniem do szpachlowania 
 powierzchni wyrównać nierówności oraz uzupełnić 
ubytki (takie jak ukruszone krawędzie itp).  
  Przy spoinowaniu, w pierwszej warstwie osadzamy 
taśmę łączącą. 
Kolejną warstwę można nałożyć po 6 godzinach.
Zaczęte opakowanie można wykorzystać 
 następnego dnia.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Worki 14L oraz wiadra 15,5L.
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AIRLESS 3 EN 1
GOTOWA GŁADŹ MASZYNOWA 3 W 1 O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU

ZASTOSOWANIE
Gładź maszynowa do wnętrz do ostatecznego 
wyrównywania podłoża, używana do agregatów 
Airless. Gładź nie wymaga rozcieńczania, przed 
użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość 
wiadra. Gładź przeznaczona do stosowania na 
powierzchnie płaskie lub już wyrównane. Idealna 
do stosowania na płyty g-k, gdzie spoinowanie 
płyt zostało już uzupełnione masą typu Semin CE 
78 Perfect Light lub Semin CE 78 1h, następnie 
 wyszlifowane i odpylone. Gładź Semin Airless 3 
w 1 pełni funkcję gruntu, gładzi oraz białej farby, 
 produkt nakładamy w dwóch warstwach.

ZALETY
•  Szybkość działania : ściana gotowa w jeden dzień 

roboczy
•  3 funkcje w 2 krokach : pierwsza warstwa 

 podkładowa, druga warstwa docelowa.
•  Jeżeli po natrysku pierwszej warstwy pojawiły 

się ubytki, czekamy do wyschnięcia, a następnie 
szpachlujemy ubytki i szlifujemy. Po odpyleniu 
przechodzimy do natrysku drugiej warstwy.

•  Po natrysku drugiej warstwy nie wygładzamy, a 
po wyschnięciu nie szlifujemy 

• Doskonały matowy efekt białej farby.

CHARAKTERYSTYKA
•  Czas schnięcia : 6-24 godz. w zależności od 

 grubości nakładanej warstwy
•  Maksymalna grubość nakładanej warstwy : 2 mm
•  Zużycie : 1,2-1,5 kg/m2 w zależności od grubości 

nakładanej warstwy
• Zalecane dysze : 523 do 527

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności: 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych i nienaruszonych 
opakowaniach. Chronić produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Wiadra 25 kg (na palecie 33 szt.).
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AIRLESS 3 EN 1
GOTOWA GŁADŹ MASZYNOWA 3 W 1 O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU

AIRLESS FIN
GOTOWA GŁADŹ MASZYNOWA EXTRA-FINISH

ZASTOSOWANIE
Airless FIN, to gotowa gładź maszynowa do wnętrz, 
biała, ma towa o dużej wydajności z kg masy.
Stosowana jako produkt typu finisz, pozwala na 
uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni. Niezwykle 
przyjazna dla wykonawcy w aplikacji maszynowej 
oraz ręcznej. Specjalne właściwości gładzi ułatwiają 
wygładzenie powierzchni. Możliwa bezpośrednia 
aplikacja na płyty GK lub wstępnie wyrównane 
podłoże.

ZALETY
• Jednorazowa warstwa do 1 mm
• Idealny produkt typu finish
•  Nie wymaga uprzedniego gruntowania po dłoża 

(gdy stabilne podłoże)
•  Nie zastyga w agregacie wysokociśnieniowym 

Konsystencja produktu (śliska) ułatwia nakładanie 
oraz zmniejsza wysiłek fizyczny

• Powstający pył nie unosi się
• Produkt bezzapachowy
• Aplikacja ręczna, wałkiem, maszynowo

CHARAKTERYSTYKA
• +/- 0,6-1,2 kg/1m2 na warstwę 
• Suchy ekstrakt 72%
• Gęstość 1,8
• Zawartość LZO : < 1 g/l
• Maksymalna grubość nakładanej warstwy : 1 mm
•  Nakładanie kolejnej warstwy po całkowitym 

 wyschnięciu - 24 godzinach :
• Temperatura nakładania i schnięcia 8-35°C.

SKŁAD
Dyspergatory, środki bakteriobójcze, grzybobójcze, 
celulozowe, spoiwa poliakrylowe, żywica, dyspersja 
akrylowa, woda, węglan wapnia, 

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem masę należy wymieszać w celu 
 ujednolicenia i upłynnienia produktu.
Nie należy nakładać na wilgotne lub zamarznięte 
podłoża. Podłoże powinno być odtłuszczone, 
 stabilne, czyste i wolne od pyłu.
Aplikacja agregatem niskociśnieniowym typu Graco 
T-max 506/657 - zalecamy dyszę 651, masa może 
wymagać rozrzedzenia 1%, +/- 250ml. Aplikacja 
agregatem wysokociśnieniowych typu Airlessco 
HSS 9000, Wagner HC 950, Graco Mark VII, Titan 
6900, Eu- romair 80 - dysza 0.27 – 0.31.
Po związaniu i wyschnięciu gładzi, należy wietrzyć 
po mieszczenia aby uniknąć wysokiej wilgotności 
powietrza. Wysoka wilgotność sprzyja utwardzaniu 
się produktu. 

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności: 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Worki foliowe 25kg (na palecie 40 szt.)
wiadra 25 kg (na palecie 33 szt.)
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EXPERT LISS
GOTOWA GŁADŹ MASZYNOWA DO WNĘTRZ, PRZEZNACZONA  
DO AGREGATÓW AIRLESS ORAZ APLIKACJI RĘCZNEJ I WAŁKIEM

ZASTOSOWANIE
EXPERT LISS to gotowa gładź maszynowa do 
wnętrz, biało - kremowa, ma towa o dużej 
 wydajności z kg masy.
Pozwala szybko uzyskać powierzchnie gładkie i 
równo mierne. Niezwykle przyjazna dla wykonaw-
cy w aplikacji maszynowej oraz ręcznej. Specjalne 
właściwości gładzi ułatwiają wygładzenie powie-
rzchni.
Masa idealna do aplikacji bezpośrednio na podłoże 
o charakterze chłonnym (dłuższy czas otwarty 
masy) np. tynki gipsowe, bloczki gipsowe lub płyty 
gipsowo-kartonowe. Produkt można również 
 aplikować na tynki tradycyjne CW.

ZALETY
• Jednorazowa warstwa do 2mm
•  Jeden produkt na wyrównanie i jako warstwa 

 finish 
•  Nie wymaga uprzedniego gruntowania  po dłoża 

(gdy stabilne podłoże)
• Nie zastyga w agregacie wysokociśnieniowym
• Bardzo dobre wyrównywanie podłoża
• Długi czas otwarty
•  Konsystencja produktu (śliska) ułatwia nakładanie 

oraz zmniejsza wysiłek fizyczny
• Powstający pył nie unosi się
• Produkt bezzapachowy
• Aplikacja ręczna, wałkiem, maszynowo

CHARAKTERYSTYKA
• +/- 1 kg/1m2 na warstwę 
• Suchy ekstrakt 71%
• Gęstość : 1,73
• Zawartość LOZ : < 1 g/l
•  Maksymalna grubość nakładanej warstwy : 2 mm
•  Nakładanie kolejnej warstwy po całkowitym wy-

schnięciu - 24 godzinach.
• Temperatura nakładania i schnięcia 8-35°C.

SKŁAD
Dyspergatory, środki bakteriobójcze, grzybobójcze, 
celulozowe, spoiwa poliakrylowe, żywica, dyspersja 
akrylowa, woda, węglan wapnia, 

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem masę należy wymieszać w celu 
 ujednolicenia i upłynnienia produktu.
Nie należy nakładać na wilgotne lub zamarznięte 
podłoża. Podłoże powinno być odtłuszczone, 
 stabilne, czyste i wolne od pyłu.
Aplikacja agregatem niskociśnieniowym typu Graco 
T-max 506/657 - zalecamy dyszę 651, masa może 
wymagać rozrzedzenia 1%, +/- 250ml. Aplikacja 
agregatem wysokociśnieniowym typu Airlessco 
HSS 9000, Wagner HC 950, Graco Mark VII, Titan 
6900, Eu- romair 80 - dysza 0.29 – 0.35.
Po związaniu i wyschnięciu gładzi, należy wietrzyć 
po mieszczenia aby uniknąć wysokiej wilgotności 
powietrza. Wysoka wilgotność sprzyja utwardzaniu 
się produktu. 

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności: 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Worki 25kg (na palecie 40 szt.)
oraz wiadra 18 kg (na palecie 44 szt.).
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EXPERT LISS
GOTOWA GŁADŹ MASZYNOWA DO WNĘTRZ, PRZEZNACZONA  
DO AGREGATÓW AIRLESS ORAZ APLIKACJI RĘCZNEJ I WAŁKIEM

PPK
PPK PYŁ POD KONTROLĄ
GOTOWA DO UŻYCIA GŁADŹ DO WNĘTRZ

ZASTOSOWANIE
PPK Pył Pod Kontrolą (EPM ENDUIT POUSSIERE 
MAITRISEE) to gotowa gładź do wnętrz,  idealna 
do aplikacji ręcznej oraz za pomocą wałka. 
Specjalne właściwości gładzi ułatwiają wygładzenie 
 powierzchni. Wymaga mniej szlifowania -  powstaje 
mniej pyłu niż w przypadku gładzi tradycyjnej. 
Powstały, niefruwający pył spada na podłogę 
 podczas szlifowania.

ZALETY
• Nakładanie za pomocą szpachelki lub wałka
•  Jednorazowa warstwa do 2mm
•  Nie wymaga uprzedniego gruntowania po dłoża 

(gdy stabilne podłoże)
• 3 razy mniej szlifowania
• 3 razy mniej kurzu
• Długi czas otwarty
• Możliwość nakładania "mokre na mokre"
•  Powstały, niefruwający pył spada na podłogę 

 po dczas szlifowania,
• Doskonała jakość wykończenia
• Produkt bezzapachowy

CHARAKTERYSTYKA
• +/- 0,6-1 kg/1m2 na warstwę 
• Suchy ekstrakt 68%
• Gęstość : 1,7
• Zawartość LZO : < 1 g/l
• Maksymalna grubość nakładanej warstwy : 2 mm
•  Nakładanie kolejnej warstwy po całkowitym 

 wyschnięciu - 24 godzinach.
•  Temperatura nakładania i schnięcia 8-35°C.

SKŁAD
Woda, żywica akrylowa, węglan wapnia i inne.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem masę należy wymieszać w celu 
 ujednolicenia i upłynnienia produktu.
Nie należy nakładać na wilgotne lub zamarznięte 
podłoża. 
Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste 
i wolne od pyłu.
Aplikacja agregatem niskociśnieniowym typu Graco 
T-max 506/657 - zalecamy dyszę 651, masa może 
wymagać rozrzedzenia 1%, +/- 250ml. Aplikacja 
agregatem wysokociśnieniowym typu Airlessco 
HSS 9000, Wagner HC 950, Graco Mark VII, Titan 
6900, Eu- romair 80 - dysza 0.29 – 0.35.
Po związaniu i wyschnięciu gładzi, należy wietrzyć 
po mieszczenia aby uniknąć wysokiej wilgotności 
powietrza. Wysoka wilgotność sprzyja utwardzaniu 
się produktu. 

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Wiadra 10 kg (na palecie 48 szt.) oraz  wiadra 25 kg 
(na palecie 33 szt.) 
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AIRLESS GARNISSANT
GOTOWA GŁADŹ MASZYNOWA DO WSTĘPNEGO 
WYRÓWNYWANIA DO 3 MM

ZASTOSOWANIE
Airless GARNISSANT, to gotowa gładź maszynowa 
do wnętrz, biało - kremowa, ma towa o dużej  
 wydajności z kg masy.
Stosowana jako produkt typu podkładowego 
do wstępnego wyrównywania podłoża. Pozwala 
na szybkie i efektowe wyrównanie powierzchni. 
Niezwykle przyjazna dla wykonawcy w aplikacji 
maszynowej oraz ręcznej. Specjalne właściwości 
gładzi ułatwiają wygładzenie powierzchni. 

ZALETY
• Jednorazowa warstwa do 3 mm
• Idealny produkt typu podkładowego
•  Nie wymaga uprzedniego gruntowania po dłoża 

(gdy stabilne podłoże)
• Nie zastyga w agregacie wysokociśnieniowym
•  Konsystencja produktu (śliska) ułatwia nakładanie 

oraz zmniejsza wysiłek fizyczny
• Produkt bezzapachowy
• Aplikacja ręczna, wałkiem, maszynowo

CHARAKTERYSTYKA
• +/- 1-2 kg/1m2 na warstwę 
• Suchy ekstrakt 72%
• Gęstość : 1,88
• Zawartość LOZ : < 1 g/l
• Maksymalna grubość nakładanej warstwy : 3 mm
•  Nakładanie kolejnej warstwy po całkowitym wy-

schnięciu - 24 godzinach.
• Temperatura nakładania i schnięcia 8-35°C.

SKŁAD
Dyspergatory, środki bakteriobójcze, grzybobójcze, 
celulozowe, spoiwa poliakrylowe, żywica, dyspersja 
akrylowa, woda, węglan wapnia, 

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem masę należy wymieszać w celu ujed-
nolicenia i upłynnienia produktu.
Nie należy nakładać na wilgotne lub zamarznięte 
podłoża. 
Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste 
i wolne od pyłu.
Aplikacja agregatem niskociśnieniowym typu Graco 
T-max 506/657 - zalecamy dyszę 651, masa może 
wymagać rozrzedzenia 1%, +/- 250ml. Aplikacja 
agregatem wysokociśnieniowym typu Airlessco 
HSS 9000, Wagner HC 950, Graco Mark VII, Titan 
6900, Eu- romair 80 - dysza 0.31-0.35.
Po związaniu i wyschnięciu gładzi, należy wietrzyć 
po mieszczenia aby uniknąć wysokiej wilgotności 
powietrza. Wysoka wilgotność sprzyja utwardzaniu 
się produktu. 

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Worki 25 kg (na palecie 40 szt.)
oraz wiadra 25 kg (na palecie 33 szt.).
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AIRLESS GARNISSANT
GOTOWA GŁADŹ MASZYNOWA DO WSTĘPNEGO 
WYRÓWNYWANIA DO 3 MM

AIRLESS EXTREM (DGS)
GOTOWA GŁADŹ MASZYNOWA

ZASTOSOWANIE
Airless EXTREME DGS , to gotowa gładź  maszynowa 
do wnętrz, jasno szarawa, ma towa o dużej 
 wydajności z kg masy.
Stosowany jako produkt do wyrównywania 
 podłoża. Aplikacja na powierzchnie porowate i 
zniszczone, dolna płyta stropu, beton  szalunkowy, 
beton komórkowy, tynki kropelkowe, cegły, 
bloczki betonowe. Pozwala na szybkie i efektowe 
 wyrównanie powierzchni. Niezwykle przyjazna dla 
wykonawcy w aplikacji maszynowej oraz ręcznej. 
Specjalne właściwości gładzi ułatwiają wygładzenie 
powierzchni. 

ZALETY
• Jednorazowa warstwa do 10 mm
• Idealny produkt wyrównujący podłoże
•  Nie wymaga uprzedniego gruntowania po dłoża 

(gdy stabilne podłoże)
• Nie zastyga w agregacie wysokociśnieniowym
•  Konsystencja produktu (śliska) ułatwia nakładanie 

oraz zmniejsza wysiłek fizyczny
• Produkt bezzapachowy
• Aplikacja ręczna, wałkiem, maszynowo

CHARAKTERYSTYKA
• +/- 2 - 4 kg/1m2 na warstwę 
• Suchy ekstrakt 75%
• Gęstość : 1,86
• Zawartość LOZ : < 1 g/l
•  Maksymalna grubość nakładanej warstwy :  

10 mm
•  Nakładanie kolejnej warstwy po całkowitym 

 wyschnięciu - 24 godzinach.
• Temperatura nakładania i schnięcia 8-35°C.
•  Zależnie od nałożonej grubości, temperatury oraz 

wilgotności, od 12 godzin

SKŁAD
Dyspergatory, środki bakteriobójcze, grzybobójcze, 
celulozowe, spoiwa poliakrylany, żywica, dyspersja 
akrylowa, woda, węglan wapnia. 

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem masę należy wymieszać w celu 
 ujednolicenia i upłynnienia produktu.
Brakujące fugi w cegłach i bloczkach należy 
 wstępnie uzupełnić, aby ujednolicić powierzchnię.
Nie należy nakładać na wilgotne lub zamarznięte 
podłoża. 
Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste 
i wolne od pyłu.
Aplikacja agregatem niskociśnieniowym typu Graco 
T-max 506/657 - zalecamy dyszę 651, masa może 
wymagać rozrzedzenia 1%, +/- 250ml. Aplikacja 
agregatem wysokociśnieniowym typu Airlessco 
HSS 9000, Wagner HC 950, Graco Mark VII, Titan 
6900, Euromair 80 - dysza od 0.39.
Po związaniu i wyschnięciu gładzi, należy wietrzyć 
po mieszczenia aby uniknąć wysokiej wilgotności 
powietrza. Wysoka wilgotność sprzyja utwardzaniu 
się produktu. 

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Worki foliowe 25 kg (na palecie 40 szt.)
oraz wiadra 25 kg (na palecie 33 szt.).
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RAGREBETON ACRYL 2X
WODOODPORNA I GOTOWA GŁADŹ MASZYNOWA

ZASTOSOWANIE
Airless Ragrebeton Acryl 2x , to gotowa gładź 
 maszynowa do wnętrz i na zewnątrz, jasno 
 szarawa, ma towa o dużej wydajności z kg masy, 
twarda i stabilna.
Stosowany jako produkt do wyrównywania 
 podłoża na zewnątrz oraz jako produkt finalny 
do  wilgotnych pomieszczeń wewnątrz. Finalnie 
po utwardzeniu produkt jest hydrofobowy – nie 
 absorbuje wilgoci. Aplikacja na powierzchnie 
porowate i zniszczone, dolna płyta stropu, beton 
szalunkowy, beton komórkowy, tynki  kropelkowe, 
cegły, bloczki betonowe. Pozwala na szybkie i 
efektowe wyrównanie powierzchni. Niezwykle 
przyjazna dla wykonawcy w aplikacji maszynowej 
oraz ręcznej. Specjalne właściwości gładzi ułatwiają 
wygładzenie powierzchni. 

ZALETY
• Jednorazowa warstwa do 2 mm
• Hydrofobowa
•  Idealny produkt wyrównujący podłoże nie 

 wymaga uprzedniego gruntowania po dłoża (gdy 
stabilne podłoże)

• Nie zastyga w agregacie wysokociśnieniowym
•  Konsystencja produktu (śliska) ułatwia nakładanie 

oraz zmniejsza wysiłek fizyczny
• Aplikacja ręczna, wałkiem, maszynowo

CHARAKTERYSTYKA
• +/- 1 - 3 kg/1m2 na warstwę 
• Suchy ekstrakt 75%
• Przyczepność wyższa niż 0,7 Mpa
• Gęstość 1,86
• Zawartość LOZ : < 1 g/l
• Maksymalna grubość nakładanej warstwy : 2 mm
•  Produkt bardzo twardy i stabilny, zalecana 

 staranna aplikacja
• Temperatura nakładania i schnięcia 8-35°C.
•  Zależnie od nałożonej grubości, temperatury oraz 

wilgotności, od 12 godzin

SKŁAD 
Dyspergatory, środki bakteriobójcze, grzybobójcze, 
poliakrylany, żywica, dyspersja akrylowa, węglan 
wapnia.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem masę należy wymieszać w celu ujed-
nolicenia i upłynnienia produktu.
Nie należy nakładać na wilgotne lub zamarznięte 
podłoża. 
Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste 
i wolne od pyłu.
Aplikacja agregatem niskociśnieniowym typu Graco 
T-max 506/657 - zalecamy dyszę 651. Aplikacja 
agregatem wysokociśnieniowym typu Airlessco 
HSS 9000, Wagner HC 950, Graco Mark VII, Titan 
6900, Euromair 80 - dysza od 0.39.
Po związaniu i wyschnięciu gładzi, należy wietrzyć 
po mieszczenia aby uniknąć wysokiej wilgotności 
powietrza. Wysoka wilgotność sprzyja utwardzaniu 
się produktu. Szlifować możliwe szybko po utwar-
dzeniu. 

PRZECHOWYWANIE  
Okres przydatności : 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Worki foliowe 25kg (na palecie 40 szt.)
oraz wiadra 25 kg (na palecie 33 szt.).
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RAGREBETON ACRYL 2X
WODOODPORNA I GOTOWA GŁADŹ MASZYNOWA

SEM MAT LAVABLE
FARBA MATOWA, ZMYWALNA, LATEKSOWA, O WYSOKIEJ JAKOŚCI, DO WNĘTRZ

Sem Mat lavable 
Biała, lateksowa, matowa farba do wnętrz .
Aplikacja za pomocą wałka, pędzla lub maszyny 
typu Airless.
Pierwszą warstwę można ewentualnie rozcieńczyć 
w proporcji 5% wody. Klasa ścieralności 2. 

WYDAJNOŚĆ
• 9 m2/l - pierwsza warstwa
• 10-12 m2/l - druga warstwa
• Gęstość : 1,65
• Zawartość substancji suchej : 64 %
• Zawartość LZO: 0,18 g/litr
•  Stopień połysku przy geometrii 60° : 2,3 Stopień 

połysku przy geometrii 85° : 4,3

CZAS SCHNIĘCIA
•Suchość na dotyk : 20 lub 30 minut
Podłoże jest suche w ciągu 1-2 godzin
Nanoszenie drugiej warstwy po upływie 24 godzin.

SPOSÓB PAKOWANIA
Wiadro 10 l

SKŁAD
Woda, węglany wapnia, środki bakteriobójcze, grzy-
bobójcze itp.

ZALETY
• Wysoka jakość
• Bez rozpuszczalników
• Farba matowa
• Zmywalna
• Doskonałe wykończenie
• Bezzapachowa
• Nie pozostawia smug

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.
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SEM MAT PREMIUM TOUCH
FARBA MATOWA, LATEKSOWA, O BARDZO WYSOKIEJ JAKOŚCI, 
DO WNĘTRZ – NA ŚCIANY I SUFITY 

Sem Mat Premium Touch
Najwyższej jakości biała, lateksowa i matowa 
farba do wnętrz .
Aplikacja za pomocą wałka, pędzla lub maszyny 
typu Airless.
Pierwszą warstwę można ewentualnie rozcieńczyć 
w proporcji 5% wody. Klasa ścieralności 1. 

CHARAKTERYSTYKA
• 9,5 m2/l
• Gęstość : 1,52
• Zawartość substancji suchej: 58 % 
• Zawartość LZO: poniżej 1 g/l 
• Stopień połysku przy geometrii 60°: 2,2 
• Stopień połysku przy geometrii 85°: 2

CZAS SCHNIĘCIA
• Suchość na dotyk : 20 lub 30 minut
• Podłoże jest suche w ciągu 1 -2 godzin
•  Nanoszenie drugiej warstwy po upływie  

24 godzin.

SPOSOB PAKOWANIA
Wiadro 10 I

SKŁAD
Woda, węglany wapnia, środki bakteriobójcze, 
 grzybobójcze itp.

ZALETY
• Bardzo wysoka jakość
• Bez rozpuszczalników
• Farba matowa
• Zmywalna
• Doskonałe wykończenie
• Bezzapachowa
• Nie pozostawia smug

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 18 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, 
nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.
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SEM MAT PREMIUM TOUCH
FARBA MATOWA, LATEKSOWA, O BARDZO WYSOKIEJ JAKOŚCI, 
DO WNĘTRZ – NA ŚCIANY I SUFITY 

TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO
Z GOTOWYM KLEJEM SEM MURALE

TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO + GOTOWY KLEJ 
SEM MURALE
To rodzaj dekoracyjnej okładziny o wysokiej 
trwałości i wytrzymałości. Po pomalowaniu nadają 
powierzchni estetyczny wygląd.

WYMIARY
Rolki tapet posiadają wymiary: 100 cm szerokości i 
50 m. długości.

SKŁAD
Tkanina wykonana w 100% z włókien szklanych, 
impregnowanych.

WŁAŚCIWOŚCI
• Niepalne według klasyfikacji ogniowej,
•  Nie deformują się przy zmianach wilgoci i 

 temperatury,
• Nie zawierają żadnych składników toksycznych,
• Nie ulegają procesom starzenia,
•  Po pomalowaniu nadają ścianom estetyczny 

 wygląd (zalecana farba lateksowa),
•  Zmniejszona absorpcja zapewnia mniejsze 

 zużycie farby przy malowaniu,
•  Odporne na uszkodzenia mechaniczne 

 (szczególnie na rozrywanie),
• Bezpieczne opakowanie chroniące krawędzie,
•  Proste w użyciu, włókno szklane można  stosować 

na każdy rodzaj podłoża, trwale zakrywają 
 pęknięcia starego tynku,

• Pod stałą kontrolą jakości,
• Każda rolka posiada numer identyfikacyjny.

SPOSÓB UŻYCIA
Wypełniamy ubytki, pęknięcia i wyrównujemy 
 podłoże używając masy szpachlowej np.  
SEM-LIGHT. Jeżeli podłoże jest zbytnio pyliste 
lub chłonne to należny położyć jedną warstwę 
 preparatu gruntującego np. DURCIFOND.
Nakładamy na ścianę klej SEM-MURALE lub TDV 
za pomocą wałka lub pacy zębatej. Przykładamy 
pierwszy pas tapety zwracając szczególna uwagę, 
aby zamocować go dokładnie w pionie.
Dociskamy tapetę do podłoża.
W celu zmniejszenia absorpcji farby, zalecamy 
po wyschnięciu gruntowanie tapety klejem SEM 
 MURAL lub TDV.
Po wyschnięciu kleju malujemy dwukrotnie farbą 
nawierzchniową (lateksową).

PODŁOŻE POD TAPETĘ
Proste, stabilne, średnio - chłonne.
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TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO
DOSTĘPNE W SERII PODSTAWOWEJ, ECO ORAZ NOVA

TOILE EXTRA
T01 - 145g/m²

TOILE
T02 - 130g/m²

CHEVRON
C03 155g/m²

LIGNE
L07 - 150g/m²

GALON
G08 - 150g/m²

OCEANE
O09 - 150g/m²

PLAFOND
P04 135g/m²

RUSTIQUE
R05 - 165g/m²

LOSANGE
L06 - 160g/m²

CREPI
C10 - 150g/m²

DAMIER
D11 - 160g/m²

DIAGONALE
D12 - 155g/m²

VOILE DE VERRE
V50 - 45g/m² 

(gładka)

SERIA PODSTAWOWA (LUX)

SERIA ECO

TOILE ECO
T023 110g/m²

RUSTIQUE ECO
R053 - 160g/m²

TOILE 
SUPER ECO

T025 - 100g/m²

CHEVRON 
SUPER ECO

C035 - 155g/m²

PLAFOND 
SUPER ECO

P045 - 105g/m²

SERIA SUPER ECO

TAPETA PAPIEROWA

REVETEMENT DE RENOVATION
LISSE - 150 g/m²

TOILE DE RENOVATION
FINE - 120 g/m²
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TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO
DOSTĘPNE W SERII PODSTAWOWEJ, ECO ORAZ NOVA

SEM MURALE
GOTOWY KLEJ DO TAPET TRADYCYJNYCH I TKANIN Z WŁÓKNA SZKLANEGO

ZASTOSOWANIE
Klej - gotowy do użytku, bezzapachowy który 
służy do zamocowania wewnątrz na uprzednio 
 zagruntowanej powierzchni ścian następujących 
materiałów :
• Tapet tekstylnych,
• Z włókien naturalnych i syntetycznych,
• Z włókna szklanego,
• Tapet papierowych,
•  Tapet winylowych na podkładzie papierowym lub 

tekstylnym,
• Cienkich arkuszy styropianu.

Podłożem mogą być następujące materiały :
• Tynki tradycyjne i gipsowe,
• Płyty gipsowo-kartonowe,
• Płyty pilśniowe i inne drewnopochodne.

Do stosowania również w pomieszczeniach z dużą
wilgotnością takich jak łazienka, kuchnia, itp.

Klej stanowi dyspersję wodną żywicy winylowej w 
postaci gęstej cieczy w kolorze mleczno-białym (po 
wyschnięciu bezbarwnym). Klej jest bezwonny, po-
siada dodatki uszlachetniające i grzybobójcze. Po 
30 minutach na powierzchni kleju powstaje cienka, 
sucha błonka.

CHARAKTERYSTYKA
• Czas nasycania : od 5 do 10 min. 
• Czas zastosowania : 30 min.
• Czas wiązania : 12 do 24 godzin.
• Temp. stosowania : od 10 do 25°C
• Zużycie : 150/250 g/m² – w zależności od pokrycia

SPOSÓB UŻYCIA
Podłoże przeznaczone do tapetowania 
 powinno być odpowiednio przygotowane czyli 
czyste,  nieuszkodzone, suche, twarde, płaskie. 
Usunąć stare tapety lub farbę wapienną. W 
razie  konieczności zatkać dziury za pomocą 
 odpowiedniej szpachli (Sem Light, Reboucheur).

Podłoża chłonne lub pyliste wymagają gruntowania 
– zastosuj grunt DURCIFOND. 
Stosować się do zaleceń producenta tapet lub 
 innych pokryć ściennych.
Klej rozkłada się na powierzchni ściany warstwą 
o grubości zależnej od rodzaju mocowanego 
 materiału. 
Przy cienkich warstwach należy stosować pędzel 
lub wałek futrzany, natomiast nanosząc klej pod 
tapety z włókna szklanego lub arkusze styropianu 
można użyć pac stalowych. Jednorazowo należy 
nanieść klej tylko pod jeden arkusz lub bryt tapety.
Okładzinę należy przyklejać natychmiast po 
rozprowadzeniu kleju. Po naklejeniu pasma 
 wygładzić od środka do brzegów.
Usunąć nadmiar kleju za pomocą gąbki. Narzędzia 
umyć w wodzie. Od momentu rozprowadzenia 
kleju do chwili osadzenia tapety nie może upłynąć 
więcej niż 30 minut.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 6 miesięcy od daty produkcji. 
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opako-waniach, chroniąc produkt przed zimnem i
wysoką temperaturą.

OPAKOWANIA
5 kg, 10 kg, 20 kg.
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ENDUIT DECO
DEKORACYJNY TYNK WEWNĘTRZNY ZACIERANY/WOSKOWANY

ZASTOSOWANIE
Enduit deco jest gotowym do użycia dekoracyjnym 
tynkiem wewnętrznym. Jego elastyczna i włóknista 
struktura pozwala układać go na różne sposoby i 
uzyskiwać różnorodne faktury ozdobne: delikatnie 
zacierany tynk, rustykalny zacierany, gąbkowy. 
Masa jest koloru białego.

ZALETY
•  Pozwala uzyskać różnorodne faktury ozdobne w 

zależności od rodzaju stosowanych narzędzi
• Pozwala maskować nierówności podłoża
•  Łatwy do usunięcia przy pomocy zdzieraka do 

tapet
• Gotowy do użycia.

PODŁOŻE
Beton, tynk cementowy, gips, płyty g-k, bloczki 
 gipsowe, glazura.

POKRYCIA
Można pomalować farbą. Płaszczyznę na której 
 zasotosowano tynk, po jego całkowitym wyschnię-
ciu, możemy pomalować farbą. Aby uzyskać efekt 
retro należy go pokryć woskiem. 

CHARAKTERYSTYKA
• Zużycie przy wygładzaniu : ok. 500 g/m2

•  Zużycie przy fakturze rustykalnej : od 1,5 do  
2 kg/m2 w zależności od faktury

• Czas schnięcia przy wygładzaniu : ok. 4 - 6 godzin
•  Czas schnięcia przy fakturowaniu : ok. 48 - 72 

godzin w zależności od nakładanej ilości

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 18 miesięcy od daty produkcji. 
Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych 
opakowaniach, chroniąc produkt przed zimnem i 
wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Wiadro 20 kg.
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ENDUIT DECO
DEKORACYJNY TYNK WEWNĘTRZNY ZACIERANY/WOSKOWANY

TUBKA MASA REPERACYJNA
GOTOWA DO UŻYCIA MASA REPERACYJNA-GŁADŹ (2W1) DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ 

ZASTOSOWANIE
Gotowa do użycia masa reperacyjna-gładź (2w1) do 
drobnych prac reperacyjnych, do rys i pęknięć do 5 
mm. Do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
Idealna do wypełniania dziur po wkrętach. 

SKŁAD
Żywica, węglan wapnia, woda, czynnik reologiczny, 
inne dodatki. 

ZALECANE PODŁOŻA 
Beton, cegła, bloczki gipsowe, tynki cementowe, 
tynki gipsowe, beton komórkowy, płyta g-k, 
 terakota, stare farby. 

ZALETY
• Doskonałe wykończenie
• Wysoka przyczepność 
• Wypełnianie dziur i szczelin 
• Do wnętrz i na zewnątrz 

NAKŁADANIE 
Do 5 mm grubości jedna warstwa.
W przypadku większych uszkodzeń, należy nałożyć 
więcej warstw. Należy otworzyć szczelinę za 
 pomocą szpachelki. Odkurzyć.
Nałożyć masę w przygotowaną szczelinę tak, 
aby dobrze ją wypełnić. Wygładzić za pomocą 
szpachelki. Nie należy nakładać na podłoża 
 wilgotne. Nie nakładać w pełnym słońcu.
Produkt musi być zawsze pokryty farbą lub innym 
pokryciem ściennym.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 12 miesięcy w przypadku 
tubek. Należy przechowywać w oryginalnym, nie-
naruszonym opakowaniu chroniąc produkt przed 
zimnem i wysoką temperaturą.
Chronić przed upałami i mrozem.

CHARAKTERYSTYKA
• Drobne uziarnienie
• pH : neutralne
• Zużycie : 1,5 kg/m2/mm grubości 
•  Czas schnięcia: jest uzależniony od warunków 

otoczenia, rodzaju podłoża oraz grubości 
 nakładanej warstwy. Generalnie przy 5 mm 
 warstwy, czas schnięcia wynosi 24-48 godzin. 

SPOSÓB UŻYCIA
Podłoże powinno być czyste, odpylone, 
 pozbawione wszelkich tłustych plam. 
Temperatura podczas nakładania i podczas 
 schnięcia powinna wynosić 5-35°C. 

OPAKOWANIE
Tubka 350 g 
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TUBKA GOTOWA GŁADŹ
GŁADŹ DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ DO NIEWIELKICH POWIERZCHNI 

ZASTOSOWANIE
Gotowa do użycia gładź do prac wykończeniowych 
na ściany i sufity, wewnątrz i na zewnątrz. Również 
do drobnych prac reparacyjnych po wymieszaniu 
z gipsem (wewnątrz) lub cementem (na zewnątrz). 
Po zastosowaniu gładzi podłoże można pokryć 
farbami wysokiej jakości (matowe, satynowe lub z 
połyskiem). Po całkowitym wyschnięciu gładź jest 
nieprzepuszczalna, co zwiększa wydajność farby. 
Doskonały do pomieszczeń wilgotnych. 

ZUŻYCIE
250 g/m2  

ZALECANE PODŁOŻA 
Ściany i sufity wewnątrz : Płyty g-k, beton, 
stare farby, drewno gładkie i impregnowane, 
bloczki  gipsowe, tynk cementowy, zaprawy do 
wyrównywania podłoża na bazie gipsu (np. Parlis 
gros) 
Ściany na zewnątrz : Gładki beton, tynk

POKRYCIA
Tapeta papierowa, farba, inne pokrycia ścienne. 

SPOSÓB UŻYCIA
Ręczne za pomocą szpachelki.  
Maksymalna  grubość to 1 mm na warstwę.  
Jeśli to konieczne można szlifować zanim gładź 
całkowicie  stwardnieje. 
Czyszczenie narzędzi za pomocą wody. 

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 12 miesięcy od daty  produkcji, 
w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu 
 chroniąc przed zimnem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE
Tubka 375g.  
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COLLE X1
KLEJ O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI, DO KLEJENIA WSZYSTKIEGO, 
WEWNĄTRZ ORAZ NA ZEWNĄTRZ

ZASTOSOWANIE
Klej o dużej wytrzymałości na bazie MS polimerów, 
trwale elastyczny, o wysokiej przyczepności 
 początkowej. Klei wszystko nawet metal na metal. 
Cechuje go dobra przyczepność – bez użycia 
 gruntu – do większości materiałów: aluminium, 
cynk, stal ocynkowana, miedź, kamień  naturalny, 
beton, cegła, płyty PCV, drewno, gips,  powierzchnie 
 emaliowane, malowane itp. Klej jest bardzo 
 wytrzymały. Nie powoduje korozji metali. Jest 
koloru białego. Dodatkowo klej X1 może być 
 malowany z użyciem większości farb na bazie wody 
i rozpuszczalników. 

CHARAKTERYSTYKA 
•   Szybkość schnięcia : 2,5-3mm przez 24 godziny (w 

temp. 23°C oraz przy wilgotności względnej 50%) 
•  Tworzenie „błonki” na powierzchni : 10-15 minut 

(warunki jak wyżej)
• Ciężar właściwy : +/- 1,56 g/mL
• Naprężenie 100 % elastyczności : 1,3 N/mm²
• Odporność na rozciąganie : 1,5 N/mm² 
• Naprężenie przy odrywaniu :+/- 230 % 
•  Klej nie zawiera rozpuszczalników ani 

 izocyjanianu.
•  Czas schnięcia oraz przyczepność : Klej X1 łączy w 

sobie zalety dwustronnej taśmy klejącej oraz kleju 
reaktywnego.

•  Podczas nakładania klej X1 ma wysoką 
 przyczepność początkową oraz wysoką 
 przyczepność wewnętrzną.

•  W związku z tym możliwa jest praca bez czasowej 
konstrukcji nośnej : klejone elementy mogą 
 zostać od razu rozłączone i przeniesione. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być czyste, odpylone, poz-
bawione wszelkich tłustych plam. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie należy stosować produktu w temperaturze 
niższej niż 5°C. Przechowywać poza zasięgiem 
 dzieci. 
Produkt zawiera N-(3-(trimetoksysililo)propylo)
etyleno-dwuamina-Bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-pi-
perydyl) sebacynian metylo1,2,2,6,6-pentamety-
lo-4-piperydyl. 
Może powodować reakcje alergiczne.  

NAKŁADANIE
Klej nakładamy paskami lub punktowo na podłoże 
lub na element do przyklejenia. Następnie po 
nałożeniu materiału należy połączyć najszybciej jak 
to możliwe : maksymalnie w ciągu 10 minut.

PRZECHOWYWANIE
12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym, 
 nienaruszonym opakowaniu. 
Chronić przed upałami i mrozem.

OPAKOWANIE
Kartusz 290ml. 

TUBKA GOTOWA GŁADŹ
GŁADŹ DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ DO NIEWIELKICH POWIERZCHNI 
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PROFLEX
KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH KLASY C2S1  
O WYDŁUŻONYM CZASIE OTWARTYM

ZASTOSOWANIE
Klej do płytek ceramicznych klasy C2S1 o 
 wydłużonym czasie otwartym, do wnętrz/na 
zewnątrz.
Przeznaczony do przeklejania płytek ceramicznych, 
terakoty, glazury, o małych i dużych wymiarach na 
ściany i podłogi wewnątrz pomieszczeń oraz na 
zewnątrz.
Odpowiedni do podłóg ogrzewanych elektrycznie, 
do przyklejania płytek na górze  nieogrzewanego 
pomieszczenia bez izolacji, jak również do 
 przyklejania płytek na fasadzie na dużych 
 wysokościach (aż do 28 metrów).
Ciężar płytek jest ograniczony do 40 kg/m2.

ZALETY
Produkt jednoskładnikowy, przeznaczony do 
podłóg ogrzewanych, klej o wydłużonym czasie 
otwartym.

CHARAKTERYSTYKA
• Wskaźnik przygotowania zaprawy : 26%
• Czas praktyczny użycia : 4 godz.
• Czas otwarty : 30 min.
• Czas na dopasowanie płytek : 20 min.
• Czas oczekiwania przed fugowaniem : 24 godz.
•  Czas oczekiwania przed wejściem na podłoże :  

24 godz.

ZUŻYCIE
Proste klejenie : 4 kg/m2

Podwójne klejenie : 6 kg/m2

ZALECANE PODŁOŻA
•  Ściany wewnątrz : Beton, tynk cementowy, płyty 

g-k, beton komórkowy, farba, glazura. 
•  Podłogi wewnątrz : płyty betonowe, warstwa 

 cementowa, płyty g-k, wylewki podłogowe, płytki 
ceramiczne, farba, ogrzewanie podłogowe, 
 parkiet. 

•  Ściany na zewnątrz (wysokość ograniczona do 
28m) : tynk cementowy, beton, farba, płytki 
 ceramiczne

•  Podłoża na zewnątrz : Płyty betonowe, warstwa 
cementowa, gładź, płytki ceramiczne.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 6 miesięcy w nienaruszonym, 
oryginalnym opakowaniu. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na 
 podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, 
w oryginalnych nienaruszonych  opakowa niach, 
chroniąc produkt przed zimnem i wysoką 
 temperaturą. 

OPAKOWANIE
Worek 25 kg
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PROFLEX
KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH KLASY C2S1  
O WYDŁUŻONYM CZASIE OTWARTYM

KEDOCOL PRO C2
KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH KLASY C2 DO 
WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ZASTOSOWANIE
Klej klasy C2 do posadzek (do płytek  ceramicznych, 
terakoty, gresu, glazury tradycyjnej o małych i 
dużych wymiarach, do elementów szklanych, 
cegły dekoracyjnej) na ściany i podłogi wewnątrz 
 pomieszczeń oraz do podłoży na zewnątrz. Jest 
odpowiedni do płytek o słabej porowatości.
Wskaźnik przygotowania zaprawy (31%) zwiększa 
wydajność o 5 % w stosunku do kleju tradycyjnego.

Ciężar płytek jest ograniczony do 40 kg/m2.

ZALETY
Łatwy do nakładania, idealny do nowych podłoży, 
duża wydajność.

CHARAKTERYSTYKA
• Czas praktyczny użycia : 4 godz.
• Czas otwarty : 20 minut
• Czas na dopasowanie płytek : 20 minut
• Czas oczekiwania przed fugowaniem : 24 godz.
•  Czas oczekiwania przed wejściem na podłoże :  

24 godz.

ZUŻYCIE
• Proste klejenie : 4 kg/m2

• Podwójne klejenie : 6 kg/m2

ZALECANE PODŁOŻA
•  Ściany wewnątrz : Tynk cementowo-wapienny, 

płyty g-k, płytki  ceramiczne, beton komórkowy z 
zastosowaniem Prim SM itp. 

•  Podłogi wewnątrz : Płyty betonowe, 
płyty  cementowe, wylewki  podłogowe 
 samopoziomujące. 

•   Podłoża na zewnątrz :  Płyty betonowe, płyty 
cementowe, wylewki.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 6 miesięcy w nienaruszonym, 
oryginalnym opakowaniu. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na 
 podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, 
w oryginalnych nienaruszonych  opakowa niach, 
chroniąc produkt przed zimnem i wysoką 
 temperaturą.

OPAKOWANIE
Worek 25 kg.
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KEDOFLEX GRIS
KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH KLASY C2 O WYDŁUŻONYM 
CZASIE OTWARTYM DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ZASTOSOWANIE
Klej do płytek ceramicznych klasy C2 o wydłużonym 
czasie otwartym, do wnętrz/ na zewnątrz.

Dostępne są dwie wersje produktu : 
Kedoflex blanc (biały) oraz Kedoflex gris (szary).
Przeznaczony do przyklejania płytek  ceramicznych, 
terakoty, glazury, małych i dużych rozmiarów, 
 elementów ze szkła, cegły dekoracyjnej na ściany 
lub na podłogę wewnątrz oraz na zewnątrz 
 budynku. Jest odpowiedni do płytek o słabej 
 chłonności, jak również do większości podłoży.

ZALETY
Klej o wydłużonym czasie otwartym, do podłoży 
nowych, ale również na stare podłoża.

ZUŻYCIE
Proste klejenie : 4 kg/m2

Podwójne klejenie :  6 kg/m2

ZALECANE PODŁOŻA
•  Ściany wewnątrz : Beton, tynk cementowy, tynki 

mieszane, płyty g-k, beton komórkowy, glazura. 
•  Podłogi wewnątrz : Płyty betonowe, 

 obudowy  cementowe, wylewki  podłogowe 
 samopoziomujące, terakota, płyty g-k 
przeznaczone do podłóg. 

•  Podłoża na zewnątrz : Płyty betonowe, obudowy 
cementowe, wylewki, płytki.

CHARAKTERYSTYKA 
• Wskaźnik przygotowania zaprawy : 28 %
• Czas praktyczny użycia : 4 godz.
• Czas otwarty : 30 minut
• Czas na dopasowanie płytek : 20 minut
• Czas oczekiwania przed fugowaniem : 24 godz.
•  Czas oczekiwania przed wejściem na podłoże : 

24 godz.

PRZECHOWYWANIE 
Okres przydatności : 6 miesięcy w nienaruszonym, 
oryginalnym opakowaniu. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na 
 podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, 
w oryginalnych nienaruszonych  opakowa niach, 
chroniąc produkt przed zimnem i wysoką 
 temperaturą. 

OPAKOWANIE 
Worek 25 kg.
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KEDOFLEX GRIS
KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH KLASY C2 O WYDŁUŻONYM 
CZASIE OTWARTYM DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

KEDOPLAN 3
WYLEWKA PODŁOGOWA SAMOPOZIOMUJĄCA DO WNĘTRZ 

ZASTOSOWANIE
Wylewka podłogowa samopoziomująca do wnętrz.  
Kedoplan 3 przygotowuje powierzchnię podłoża przed 
położeniem płytek posadzkowych lub  elastycznych pokryć 
podłogowych (podłoże gładkie i o jednolitej porowatości). 
Wylewka dostosowana jest do użycia w pomieszczeniach o 
słabym oraz średnim nasileniu ruchu i nacisku.  
Kedoplan 3 nie może być pozostawiony bez pokrycia. 

SKŁAD
Zaprawa na bazie cementu, piasku i innych.  Otrzymana 
masa jest koloru lekko różowego o  wysokich 
 właściwościach samopoziomujących. 

PODŁOŻE
W zależności od stopnia  porowatości  konieczne jest 
 zastosowanie gruntu. Beton i podłoża cementowe 
 porowate (grunt PRIM SM), beton oraz podłoża  cementowe 
normalnie porowate (PRIM SM), beton oraz podłoża 
cementowe nieprzepuszczalne (PRIMEO FB), lekki beton 
(PRIM SM). Aby sprawdzić porowatość podłoża można 
wykonać test jednej kropli : podłoże normalnie porowate 
wchłania 1 kroplę wody w czasie 1-5 minut. 

ZASTOSOWANIA WYKLUCZONE
Podłoża drewniane. Stare podłoża. Podłoża narażone 
na stały kontakt z wodą. Podłogi podgrzewane. Podłoża 
 przemysłowe. Parkingi. Podłoża na zewnątrz. 

CHARAKTERYSTYKA
• Zużycie : 1,5 kg/m²/mm grubości. 
•  Czas oczekiwania przed pokryciem w min.  temperaturze 

20°. - płytki ceramiczne i wykładziny : od 8-24 h, parkiet 
 klejony – panele podłogowe : od 48 do 72 godz., pokrycia 
 elastyczne : od 24 do 48 godz. 

•  Czas schnięcia : zależy od grubości nakładanej warstwy, 
rodzaju podłoża i warunków klimatycznych. Na ogół 
 wynosi : od 12 h do 24 h w przypadku pokrycia płytkami 
lub wykładziną; od 24 h do 48 h w przypadku elastycznych 
pokryć podłogowych. 

•  Czas samopoziomowania (temp. 20 °C) i czas  praktyczny 
użycia (temp. 20°C) : 20 min., czas  oczekiwania przed 
nałożeniem drugiej warstwy bez użycia gruntu (temp. 
20°C) : od 6 do 8 h, przydatność do ruchu pieszego (temp. 
20 °C) : do 3 h, czas oczekiwania przed szlifowaniem 
(temp. 20°C) : od 8 do 24 h.

•  Grubość nakładanej warstwy pomieszczenia o słabym 
natężeniu ruchu i nacisku – od 1-10 mm, pomieszczenia o 
średnim natężeniu ruchu i nacisku – od 3-10 mm.  

SPOSÓB UŻYCIA
Podłoże powinno być suche, wolne od kurzu, bez  szczelin, 
pozbawione wszelkich substancji nieprzyczepnych bądź 
utrudniających przyczepność (takie jak: tłuszcze, kurz, 
produkty pielęgnacyjne itp.) Produkty pielęgnacyjne 
należy usunąć poprzez szlifowanie, piaskowanie lub 
 ziarnowanie. Delikatnie usunąć wszystkie plamy. Następnie 
nałożyć  zalecany grunt. Aby zabezpieczyć beton przed 
 podciąganiem wilgoci, należy zastosować odpowiedni 
 preparat  gruntujący. 

Przygotowanie zaprawy : Przygotować zaprawę za 
 pomocą mieszadła  wolnoobrotowego lub w mieszalniku 
 (sprawdzając  zużycie wody) w proporcji 6-6,2 litra wody na 
worek 25 kg. W  przypadku stosowania produktu w  niższych 
 temperaturach, należy używać wody zaczynowej w temp. 
wyższej niż 10°C. Należy  pozostawić na 5 minut. 

Nakładanie : Temperatura nakładania i schnięcia 5-30°C. 
Gotową zaprawę wylać na podłoże i rozprowadzić długą 
 stalową pacą. Jeżeli konieczna jest druga warstwa, należy 
 odczekać 6-8 godz. przed jej nałożeniem. Po tym  czasie, 
zastosować preparat gruntujący Prim SM. Druga  warstwa 
powinna być cieńsza niż pierwsza, a grubość obydwu 
 warstw nie powinna przekraczać zalecanej, możliwej 
 grubości warstw dla produktu. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Produkt oznaczony jako niebezpieczny. Ze względu na 
zawartość cementu, zalecane jest zakładanie rękawic.  
Podczas użycia należy zachować środki ostrożności. 

POKRYCIA
Elastyczne pokrycie podłogowe (PCV, wykładzina, linoleum), 
płytki posadzkowe, wszystkie rodzaje parkietów. 

PRZECHOWYWANIE 
Okres przydatności: 6 miesięcy w nienaruszonym, 
 oryginalnym opakowaniu. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na  podestach 
uniesionych nad posadzką min. 10 cm, w oryginalnych 
nienaruszonych opakowa niach, chroniąc produkt przed 
zimnem i wysoką temperaturą.

OPAKOWANIE 
Worek 25 kg.
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KEDOPLAN 3 FIBRE
WYLEWKA PODŁOGOWA SAMOPOZIOMUJĄCA  
WZMOCNIONA WŁÓKNAMI

ZASTOSOWANIE
Wylewka podłogowa samopoziomująca 
 wzmocniona włóknami do odnawiania podłóg 
drewnianych wewnątrz pomieszczeń.
Wylewka dostosowana jest do użycia w 
 pomieszczeniach o średnim nasileniu 
 ruchu i  nacisku (do P3). Produkt wyrównuje 
 niedoskonałości i nierówności podłoża.

ZALETY
Używany w grubej warstwie pozwala usunąć 
 "niedoróbki" z powierzchni, nie wymaga użycia 
siatki mocującej na parkiecie.

ZALECANE PODŁOŻA
Beton i podłoża cementowe porowate, 
 nieprzepuszczalne, sucha warstwa na bazie 
 cementu, płyty drewnopochodne (wodoszczelne, 
OSB itp.), parkiet.

Nie można stosować na podłoża narażone 
na stały kontakt z wodą, podłoża drewniane w 
 pomieszczeniach średnio wilgotnych  (łazienka, 
kuchnia) bez zastosowania pod płytkami 
 ceramicznymi systemu chroniącego przed 
 dostępem wody lub systemu uszczelniającego, 
podłogi podgrzewane, podłoża przemysłowe, 
 parkingi.

CHARAKTERYSTYKA
• Grubość nakładanej warstwy : 1-10 mm
• Zużycie : Ok. 1,5 kg/m2/mm grubości
•  Przygotowanie zaprawy : 5,8-6,2 l wody na worek 

25 kg.

PRZECHOWYWANIE
Okres przydatności : 6 miesięcy w nienaruszonym, 
oryginalnym opakowaniu. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na 
 podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, 
w oryginalnych nienaruszonych  opakowa niach, 
chroniąc produkt przed zimnem i wysoką 
 temperaturą.

OPAKOWANIE
Worek 25 kg. 
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KEDOPLAN 3 FIBRE
WYLEWKA PODŁOGOWA SAMOPOZIOMUJĄCA  
WZMOCNIONA WŁÓKNAMI

KEDOPLAN 4 TRAFFIC INTENSE

ZASTOSOWANIE
Wylewka podłogowa samopoziomująca, 
 szybkoschnąca do podłóg o intensywności do P4/
PS4, grubość wylewania jednej warstwy 1-40 mm
do wnętrz i na zewnątrz. Wylewka  podłogowa 
 samopoziomująca szybkoschnąca,  wzmocniona 
włóknami, o dużej wytrzymałości do podłóg 
wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz o 
 średnim i dużym nasileniu ruchu i nacisku. 

ZALETY
Możliwość nakładania warstwy do grubości 40 
mm w jednym kroku, pomieszczenia wymagające, 
krótszy czas oczekiwania, możliwość nakładania na
podłoża drewniane.

CHARAKTERYSTYKA
• Grubość nakładanej warstwy : 1-40 mm
• Zużycie : Ok. 1,5 kg/m2/mm grubości
•  Przygotowanie zaprawy : 6-6,5 l wody na worek 

25 kg

ZALECANE PODŁOŻA
beton i podłoża cementowe porowate, 
 nieprzepuszczalne, warstwa anhydrytowa, 
 warstwy na bazie cementu, gipsu itp., warstwa 
asfaltu, płytki ceramiczne, płyty z tworzywa 
 sztucznego pół-elastyczne, ślady kleju akrylowego, 
 neoprenowego, bitumicznego oraz epoksydowego, 
farba podłogowa, płyty drewnopochodne, parkiet 
itp. 

Nie można stosować na podłoża narażone na 
stały kontakt z wodą. Podłoża przemysłowe.  
Parkingi.

PRZECHOWYWANIE 
Okres przydatności : 6 miesięcy w nienaruszonym, 
oryginalnym opakowaniu. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na 
 podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, 
w oryginalnych nienaruszonych  opakowa niach, 
chroniąc produkt przed zimnem i wysoką 
 temperaturą.

OPAKOWANIE
Worek 25 kg.
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KEDOPLAN SUPER 4
WYLEWKA PODŁOGOWA SAMOPOZIOMUJĄCA  
DO PODŁÓG O INTENSYWNOŚCI DO P4

ZASTOSOWANIE
Wylewka podłogowa samopoziomująca do
podłóg o intensywności do P4/PS4, możliwość 
wylewania na podłogę drewnianą, do wnętrz i na 
zewnątrz. Grubość wylewania jednej warstwy 1-30 
mm.
Wylewka o wysokiej wytrzymałości do podłóg 
wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz o 
 średnim i dużym natężeniu ruchu i nacisku.
Produkt wyrównuje niedoskonałości i nierówności
podłoża.

ZALETY
Możliwość nakładania warstwy do grubości 30 mm 
w jednym kroku, można pozostawiać bez  pokrycia, 
do każdego rodzaju podłóg podgrzewanych, można 
pozostawić bez gruntu przy podłożach  normalnie 
porowatych.

CHARAKTERYSTYKA
• Grubość nakładanej warstwy : 1-30 mm
• Zużycie : Ok. 1,5 kg/m2/mm grubości
•  Przygotowanie zaprawy : 6-6,2 l wody  

na worek 25 kg

ZALECANE PODŁOŻA
Beton i podłoża porowate, nieprzepuszczalne, 
sucha warstwa na bazie cementu, warstwa 
 anhydrytowa, asfalt, płytki ceramiczne, płyty 
z  tworzywa sztucznego pół-elastyczne, farba 
 podłogowa, płyty drewnopochodne (wodoszczelne, 
OSB itp.), parkiet.

Nie można stosować na podłoża narażone na 
stały kontakt z wodą. Podłoża przemysłowe. 
 Parkingi.

PRZECHOWYWANIE 
Okres przydatności : 6 miesięcy w  nienaruszonym, 
oryginalnym opakowaniu. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na 
 podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, 
w oryginalnych nienaruszonych  opakowa niach, 
chroniąc produkt przed zimnem i wysoką 
 temperaturą.

OPAKOWANIE
Worek 25 kg
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KEDOPLAN SUPER 4
WYLEWKA PODŁOGOWA SAMOPOZIOMUJĄCA  
DO PODŁÓG O INTENSYWNOŚCI DO P4

AKCESORIA MONTAŻOWE

BANDE ARMEE
•  Taśma z wkładką metalową do kątów nie tylko 

90°
• Rozmiar : rolka 30 mb
• Szerokość : 50 mm

BANDE JOINT
•  Taśma papierowa do łączenia płyt karto- 

nowo-gipsowych.
•  Zapewnia trwałe i niepękające połączenie płyt.
•  Do stosowania również przy obróbce kątów 

wewnętrznych.
•  Rozmiar : rolka 23mb, 75mb, oraz rolka 150mb.

Szerokość : 50 mm

TAŚMA SIATECZKOWA
• Taśma do łączenia płyt g-k.
•   Rozmiar : rolka 20 mb, 45 mb,  

90 mb oraz rolka 153 mb.
• Szerokość : 50 mm.

TAŚMA FIZELINOWA
• Taśma do łączenia płyt k-g.
• Rozmiar: rolka 25 mb
• Szerokość : 48 mm

TAŚMY

MIKROPROFIL
Z alucynku o długości 2,5 m - 3 m
do narożników płyt g-k

WKRĘTY

Wkręty do profili

Wkręty do konstrukcji drewnianych

ROZMIAR (mm) 

3,5 x 9,5

3,5 x 9,5

3,5 x 25

3,5 x 25

3,5 x 35

ILOŚĆ W OPAKOWANIU (szt.)

1000

200

1000

200

1000

ROZMIAR (mm) 

3,5 x 35

3,5 x 45

4,2 x 70

ILOŚĆ W OPAKOWANIU (szt.)

1000

1000

500
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ECOPIC

W naszej ofercie mamy również kolce przeciw ptakom firmy ECOPIC. Firma Ecopic jest 
 producentem zabezpieczeń przeciw ptakom, obecnym w 38 krajach.

ECO 112 ULTRA 2

ZASTOSOWANIE
Gzymsy, parapety, pasy nadrynnowe, kalenice, kli-
matyzatory, daszki, belki drewniane.

SZEROKOŚĆ CHRONIONA
10-15 cm.

DŁUGOŚĆ
1 elementu ok. 31 cm.

SPOSÓB PAKOWANIA
40 mb / karton, 128 szt. / karton,
wymiary kartonu : 35 x 35 x 35 cm.

ECO 146 E4

ZASTOSOWANIE
Szerokie gzymsy, parapety, pasy
nadrynnowe, kalenice, klimatyzatory, daszki, belki
drewniane.

SZEROKOŚĆ CHRONIONA
14-18 cm.

DŁUGOŚĆ
1 elementu ok. 32,5 cm.

SPOSÓB PAKOWANIA
50 mb / karton, 150 szt. / karton,
wymiary kartonu : 71x52, 5x31, 5 cm
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ECOPIC DRZWICZKI REWIZYJNE

DRZWICZKI REWIZYJNE SOFTLINE COMFORT

Białe drzwiczki rewizyjne Softline Comfort z zakrytymi
zamkami dociskowymi, do montażu w suficie i ścianach.
Magnetyczne zamkniecie bez klucza "klik-klak",
wyjmowane drzwiczki, blacha stalowa ocynkowana,
malowana proszkowo. RAL9016.

Wymiary standardowe:
200x200mm   300x300mm
400x400mm   500x500mm   600x600mm

W ofercie posiadamy również inne drzwiczki rewizyjne na zamówienie :

SOFTLINE
Drzwiczki stalowe

ocynkowane z zamkiem

SOFTLINE
Drzwiczki stalowe

ocynkowane malowane
proszkowo z zamkiem na

klucz prostokątny

SOFTLINE
Drzwiczki stalowe

ocynkowane malowane
proszkowo z zamkiem 

cylindrycznym
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KLAPY REWIZYJNE

ALULIGHT z zieloną płytą GKBI
Klapa rewizyjna z wkładką 
 gipsowo-kartonową 12,5mm 
z ukrytymi zamkami 
 zatrzaskowymi do  montażu w 
ścianach i  sufitach, nadająca 
się do wilgotnych pomieszczeń. 
Części ramy wykonane z profili 
 aluminiowych trwale połączone 
za pomocą połączeń "Tox". 
Obustronne  zabezpieczenie 
przed  wypadnięciem. 
 Płyta  gipsowo-kartonowa 
 impregnowana GKBI. 
Bez  uszczelki obwodowej.

Wymiary standardowe :
200x200mm, 300x300mm,
400x400mm, 500x500mm,
600x600mm

ALUNOVA
Klapa rewizyjna z wkładką
gipsowo-kartonową 12,5mm
i gumową uszczelką.

ALUMATIC
Klapa rewizyjna z wkładką
gipsowo-kartonową 12,5mm
i gumową uszczelką ze
wzmocnioną ramą.

ALUPLANA DECO
Klapa rewizyjna z białą wkładką
gipsowo-kartonową 12,5mm 
bez widocznych śrub i z 
 gumową uszczelką.

KLAPY REWIZYJNE
Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ
ALUMATIC EI30
Klapa rewizyjna o  odporności 
ogniowej E130 do montażu w  
 samodzielnych ogniochronnych 
 sufitach podwieszanych w  połączeniu 
ze stropem surowym typu II i III. 
Wbudowana ognioodporna płyta GKF 
12,5mm, zestaw przeciw-pożarowy 
z włókien mineralnych, wyjmowana 
pokrywa klapy, zestaw montażowy.

Klapa ta występuje również w wersji 
do montażu w  samodzielnych 
 ogniochronnych sufitach 
 podwieszanych z poszyciem 15mm 
GKF, 18mm GKF, 25mm GKF, 30mm 
GKF, 40/43mm GKF, 50mm GKF oraz z 
odpornością ogniową EI60, EI90.

ALUPROTECT EI30
Klapa rewizyjna o  odporności 
ogniowej EI30 do montażu w  
 samodzielnych ogniochronnych 
sufitach podwieszanych z poszyciem 
15mm GKF, 25mm GKF.

ALUPROTECT EI30
Klapa rewizyjna o  odporności 
ogniowej EI30 do montażu w 
 systemach ścian szachtowych, 
 ścianach szybów  instalacyjnych o 
 klasie odporności ogniowej Ei30.

ALUSPEED SAFE® EI30, EI90
Klapa rewizyjna o odporności 
 ogniowej EI30, EI60 do montażu 
w  systemach ścian szachtowych, 
 ścianach szybów instalacyjnych, 
przedściankach o klasie odporności 
ogniowej EI30, EI90, standardowo 
dymoszczelna.

ALUMATIC EI30, EI90
Klapa rewizyjna o odporności 
 ognio-wej EI30, EI60 do montażu w 
nienośnych ścianach  montażowych 
zamykających pomieszczenia, w 
 ścianach z profili metalowych,  lekkich 
ścianach działowych i ścianach 
 instalacyjnych o odporności ogniowej 
EI30, EI90 z obustronnym poszyciem 
ścian GKF 12,5mm, 25 mm.
UWAGA! Klapy z odpornością ogniową 
dostępne są tylko na zamówienie.

W ofercie posiadamy inne klapy rewizyjne 
z płytą g-k na zamówienie.
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KLAPY REWIZYJNE

KLAPY REWIZYJNE
Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ
ALUMATIC EI30
Klapa rewizyjna o  odporności 
ogniowej E130 do montażu w  
 samodzielnych ogniochronnych 
 sufitach podwieszanych w  połączeniu 
ze stropem surowym typu II i III. 
Wbudowana ognioodporna płyta GKF 
12,5mm, zestaw przeciw-pożarowy 
z włókien mineralnych, wyjmowana 
pokrywa klapy, zestaw montażowy.

Klapa ta występuje również w wersji 
do montażu w  samodzielnych 
 ogniochronnych sufitach 
 podwieszanych z poszyciem 15mm 
GKF, 18mm GKF, 25mm GKF, 30mm 
GKF, 40/43mm GKF, 50mm GKF oraz z 
odpornością ogniową EI60, EI90.

ALUPROTECT EI30
Klapa rewizyjna o  odporności 
ogniowej EI30 do montażu w  
 samodzielnych ogniochronnych 
sufitach podwieszanych z poszyciem 
15mm GKF, 25mm GKF.

ALUPROTECT EI30
Klapa rewizyjna o  odporności 
ogniowej EI30 do montażu w 
 systemach ścian szachtowych, 
 ścianach szybów  instalacyjnych o 
 klasie odporności ogniowej Ei30.

ALUSPEED SAFE® EI30, EI90
Klapa rewizyjna o odporności 
 ogniowej EI30, EI60 do montażu 
w  systemach ścian szachtowych, 
 ścianach szybów instalacyjnych, 
przedściankach o klasie odporności 
ogniowej EI30, EI90, standardowo 
dymoszczelna.

ALUMATIC EI30, EI90
Klapa rewizyjna o odporności 
 ognio-wej EI30, EI60 do montażu w 
nienośnych ścianach  montażowych 
zamykających pomieszczenia, w 
 ścianach z profili metalowych,  lekkich 
ścianach działowych i ścianach 
 instalacyjnych o odporności ogniowej 
EI30, EI90 z obustronnym poszyciem 
ścian GKF 12,5mm, 25 mm.

SZPACHLE ORAZ NARZĘDZIA 
OUTIL PARFAIT

SZPACHELKA PARFAITLISS’
Lekka konstrukcja, ergonomiczny uchwyt, techno-
logia BiFlex, elastyczne ostrze 0,3mm, fazowane 
krawędzie.

541010 10 cm
541015 15 cm
541025 25 cm
541035 35 cm
541045 45 cm
541060 60 cm
541080 80 cm
541100 100 cm
541120 120 cm 

SZPACHELKA PARFAITLISS "SKROBAK"
Ostrze 0,6mm, wzmocniona konstrukcja.

4541760 60 cm

TELESKOP DO SZPACHELEK PARFAITLISS'
(2x2m na zamówienie)

3541100 2 x 1 m
3541200 2 x 2 m

ZESTAW SZPACHELEK PARFAITLISS 
FOR DRYWALL WORKER
(25 cm, 35 cm, 45 cm, 60 cm, teleskop 2x0,5m, 
szpachelka CTX 10 cm I 15 cm PH2)

80374

ZESTAW SZPACHELEK PARFAITLISS 
AIRLESS COATING KIT
(25 cm, 35 cm, 45 cm, 60 cm, 80 cm, 60 cm  
wzmocniona 0,6mm, teleskop 2x1m)

80427

ZESTAW SZPACHELEK PARFAITLISS 
SMOOTHING KIT
(25 cm, 35 cm, 45 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm,  
teleskop 2x1m)

80428
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SZPACHLE ORAZ NARZĘDZIA 
OUTIL PARFAIT

SUPER ELASTYCZNA I WYPROFILOWANA 
BLICHÓWKA
0,3mm, z ergonomicznym uchwytem, fazowane 
krawędzie.

1725035 35 cm
1725045 45 cm

WYPROFILOWANA BLICHÓWKA
0,4mm z ergonomicznym uchwytem, fazowane 
krawędzie.

1718035 35 cm

WYPROFILOWANA BLICHÓWKA 
O GRUBOŚCI
0,6 mm do spoinowania GK.

1717000 28 x 12 cm

TRILLE ANGLE INT INOX SOFT
Kielnia kątowa – szpachelka do narożników.

2104000 wewnętrzna

KIELNIA STYLU WŁOSKIEGO
Ergonomiczny uchwyt.

2111180 18 cm

SZPACHELKA NIERDZEWNA
CTX Americain.

2613010 10 cm
2613015 15 cm

SZPACHELKA NIERDZEWNA
CTX Americain ze stałym bitem PH2

2783015 15 cm

2105000 zewnętrzna
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SZPACHLE ORAZ NARZĘDZIA 
OUTIL PARFAIT

SZPACHLE ORAZ NARZĘDZIA 
OUTIL PARFAIT

CTX A ENDUIRE INOX SOFT
Szpachelka nierdzewna, prace wykończeniowe.

2605030 30 cm

ZESTAW PARFAITLISS DRYWALL  
WORKER KIT
CTX 8/10/12/15 cm, szpachelka 18/24 cm, nóż 
18mm, miarka 5 m, myjka do wałków – skrobak. 

80426

ZESTAW PARFAITLISS SET OF JOINT KNIVES
CTX 2/4/6/8/10/12/15 cm, myjka do wałków  
skrobak. 

2433000

CTX A ENDUIRE DECOFF. BA 50 CM
Szpachla nierdzewna, zaokrąglone krawędzie, prace 
dekoracyjne i wykończeniowe, 50 cm.

534050

SZPACHELKA FIRMOWA US
SZPACHELKA FIRMOWA US Z 2 BITAMI

A06571 10 cm
A06568 15 cm
A06572 10 cm
A06570 15 cm 

WAŁEK Z RĄCZKĄ DO SPOINOWANIA Q1
WAŁEK Z RĄCZKĄ DO SPOINOWANIA Q2
WAŁEK Z RĄCZKĄ DO SPOINOWANIA Q3 
ORAZ DO GŁADZI Q4

2987080 80 mm
2987180 180 mm
2987220 220 mm

60 61

*SEMIN CATALOGUE 2019 PL V12.indd   62*SEMIN CATALOGUE 2019 PL V12.indd   62 02/12/2019   10:5502/12/2019   10:55



SZPACHLE ORAZ NARZĘDZIA 
OUTIL PARFAIT

WAŁEK DO SPOINOWANIA Q1
WAŁEK DO SPOINOWANIA Q2
WAŁEK DO SPOINOWANIA Q3 
ORAZ DO GŁADZI Q4
987080 80 mm
987180 180 mm
987220 220 mm

WAŁEK MALARSKI MICROLISS’HD,  
Do powierzchni regularnych - gładkich, 
mikrowłókna poliestrowe o wysokiej gęstości, runo 
wysokości 12 mm, krawędzie obrócone i fazowane.

7935110 110 mm
872180 180 mm
872250 250 mm

RĄCZKA DO WAŁKA MALARSKIEGO ALU  
SOFTLINE, DŁUGOŚĆ 29 CM

2992029 110 mm
2981580 180 mm
2981250 250 mm

TELESKOP Z KLIPSEM DO RACZKI WAŁKA
1483070 2 x 0,7 m

PĘDZEL KĄTOWY DO ODCIĘĆ AQUASILVER
50 mm, stożkowe włókna, ergonomiczny uchwyt.

292050 50 mm

PROSTOKĄTNY POJEMNIK 8 L DO ODCIĘĆ
2 komory – na farbę i narzędzia, uchwyt, tarka.

400008 8 litrów
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SZPACHLE ORAZ NARZĘDZIA 
OUTIL PARFAIT

SZPACHLE ORAZ NARZĘDZIA 
OUTIL PARFAIT

WKŁADY ZAPASOWE DO POJEMNIKA 400008
3401000 5 szt. 

MIERNIK WILGOTNOŚCI DREWNA  
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Wskaźnik % oraz LED, automat, 2 igły 
1086000

MIESZADŁO PXV170 DO PRODUKTÓW  
GOTOWYCH
Średnica 17 cm, wys. 56 cm, do wiertarek min. 
600w, adapter do mieszarek M14 w zestawie 
skrobak. 
825000

NÓŻ 18 MM, WZMOCNIONY,  
AUTOMATYCZNY Z MAGAZYNKIEM
129000

MIARKA ZWIJANA 8M X 25MM
Dwustronna, odporna na wstrząsy, blokada, 
magnes, zaczep do paska

SPOINER DELKOTOOLS
Osobne końcówki do łączeń płaskich i łączeń 
narożnych w zestawie, wymiana końcówki 
wymaga otworzenia urządzenia, pojemność 
2,25 kg, nieregulowany uchwyt boczny dla 
praworęcznych.

240008
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SZPACHLE ORAZ NARZĘDZIA 
OUTIL PARFAIT

DELKOTOOLS HOLSTER  
Kabura DelkoTools Holster z paskiem.

LAMPA KONTROLNA LED, BEZPRZEWODOWA Z 
WBUDOWANYM AKUMULATOREM
(zużycie prądu 10 W), czas ładowania +/- 2,5h, czas 
działania +/- 4,5h. W zestawie walizka, zasilacz, 
przedłużacz, wymienne wtyczki.

TELESKOP 2 X 1,5M
Do lampy led oraz szlifierki do narożników z 
możliwością podpięcia odkurzacza.

SPOINER DELKOTOOLS ZÜNDER
Jeden dwustronnie zakończony aplikator do łączeń 
płaskich i narożnych w zestawie, wymiana końcówki 
nie wymaga otworzenia urządzenia, pojemność 
2,5 kg, uchwyt górny i regulowane uchwyty po obu 
bokach urządzenia: dla prawo- i leworęcznych.

1378000

1354150

CONVOY SUPER 26
Wzmocniony pistolet do silikonu, kleju, twardych 
mas, przełożenie 26:1, obrotowa rama, gumowy 
uchwyt, igła do przebijania. 

2011000

SZLIFIERKA DO NAROŻNIKÓW Z ODSYSANIEM 
PYŁU
(zestaw szlifierki oraz teleskopu 2x1m,  
brak papieru)
80322

SZLIFIERKA DO NAROŻNIKÓW Z ODSYSANIEM 
PYŁU
1350000
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SZPACHLE ORAZ NARZĘDZIA 
OUTIL PARFAIT

SZPACHLE ORAZ NARZĘDZIA 
OUTIL PARFAIT

PAPIER DO SZLIFIERKI DO NAROŻNIKÓW
5392120 P120
5392180 P180

SZLIFIERKA PŁASKA 20X20CM, Z ODSYSANIEM 
PYŁU
 (zestaw szlifierki oraz teleskopu 2x1m,  
brak papieru)

80321

SZLIFIERKA PŁASKA 20X20CM, Z ODSYSANIEM 
PYŁU

1349000

5396120 P120
5396180 P180
5396220 P220

PAPIER DO SZLIFIERKI PŁASKIEJ
20cm x 20cm

ZESTAW DO SZLIFOWANIA KIT DUST FREE 
 SANDING SZLIFIERKA PŁASKA + PAPIER, 
 SZLIFIERKA DO NAROŻNIKÓW + PAPIER, 
 TELESKOP 2X0,7M, NÓŻ DECO LISS 30 CM 
80429

RURA ANTYSTATYCZNA 5M ŁĄCZĄCA 
 ODKURZACZ Z TELESKOPEM DO SZLIFOWANIA  
I INNYM SPRZĘTEM
(uniwersalna złączka stożkowa)
1367000

MYJKA DO WAŁKÓW MALARSKICH Z 
 SZYBKOZŁACZKĄ OGRODOWĄ
Średnica 44mm, pasuje do wałków z runem 
od 10 mm do 20 mm. 
343002
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EDMA

BLOCPLAC
KOD KRESKOWY 3476060006653/ WAGA : 1515 G 
Podpora do montażu płyt GK w pionie
•  Blokuje płytę przy ścianie dzięki regulowanemu 

dociskowi 
• Łatwa obsługa 
•  Służy do podnoszenia i utrzymania płyty GK lub 

materiału izolacyjnego w odpowiedniej pozycji 
podczas mocowania do konstrukcji metalowej 

• Przesuwalny uchwyt 
•  Dzięki zaokrąglonym krawędziom unikamy  

uszkodzenia płyty 

066555 

COUTEAU POUR ISOLANTS 420 MM 
KOD KRESKOWY 3476060016805/ WAGA : 286 G 
Nóż 420 mm do cięcia izolacji termicznej 
•  Łatwa i szybka obsługa przy wszystkich rodzajach 

materiału izolacyjnego 
• Podwójne ostrze
• Pokrowiec w zestawie
• Dwu-materiałowy, symetryczny uchwyt
•  Przeznaczony do przecinania wełny szklanej, 

wełny mineralnej, płyt izolacyjnych z włókna 
drzewnego, z włókna konopnego, lnu, płyt z wełny 
celulozowej oraz innych włókien roślinnych 3-20 
cm grubości. 

168055

CROCOPLAC 
KOD KRESKOWY 3476060006707/ WAGA : 203 G 
Piła do płyt GK o długości ostrza 150 mm 
•  Potrójne, skośne ostrza z dwóch stron piły 

umożliwiające cięcie we wszystkich kierunkach
• W zestawie z pokrowcem 
•  Dodatkowa funkcja otwornicy: ostrza na szczycie 

piły 
•  Przeznaczona również do przecinania pełnej płyty 

GK, gazobetonu, drewnianych płyt itp. 
•  Dzięki trójzębnej końcówce możliwe jest wstępne 

nawiercanie i umieszczanie kołków w otworze
• Lekka i łatwa w obsłudze 
• Ergonomiczny uchwyt cm grubości. 

 067055 
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EDMA EDMA

264055

DIMPLER
KOD KRESKOWY 3476062640558/ WAGA : 66 G 
Łożyskowany wkrętak PH2
• Profesjonalne narzędzie
• Automatyczna blokada zagłębienia wkrętu 
• Nie uszkadza łba/ główki wkrętu 
• Nie uszkadza warstwy kartonowej płyty g-k 
• Idealny do płyt g-k oraz płyt MDF 
• Mocny, wbudowany magnes  
• Wymienna końcówka
•  lekka i łatwa w obsłudze.

 064055

DUOPLAC
KOD KRESKOWY 3476060006400/ WAGA : 1260 G  
Zestaw dwóch uchwytów do przenoszenia płyt GK 
•  15 mm stalowe uchwyty do transportu płyt przez 

dwie osoby 
• Przenosi maksymalnie dwie płyty 
• Miękkie, gumowe uchwyty antypoślizgowe
• Nowoczesny wygląd 
• Może być mocowany do paska

RAP-PLAC 
KOD KRESKOWY 3476060006929/ WAGA : 570 G
Strug do fazowania i równania krawędzi płyt GK 
• Regulowany kąt o promieniu 22° do 45 ° 
•  Bardzo odporny i wytrzymały ze względu na  

zastosowany materiał : stal ocynkowana
• Wymienne ostrza 
• Działa w obie strony 

069255 

ERGOTOP
KOD KRESKOWY: 3476060006196/ WAGA : 760 G 
Uniwersalna zaciskarka do każdego rodzaju profili 
• Służy do zaciskania każdego rodzaju profili 
• Maksymalna wydajność : 1 + 1 mm 
• Idealna do prac remontowych 
•  Możliwość używania zarówno z prawej, jak i z 

lewej strony 
•  Opatentowany zacisk umożliwiający poprawę 

 zaciskania o 60% i wysiłek mniejszy o 30% 

061955 
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EDMA

EDMAPLAC 450 
KOD KRESKOWY 3476060026736/ WAGA : 53 KG 
Podnośnik do płyt GK 
Maksymalne obciążenie : 80 kg
Maksymalna wysokość z wbudowaną przedłużką : 
4,50 m 
Maksymalna wysokość z podniesioną w pionie płytą 
2,5 m : 5,75 m 
•  Podnośnik wielokierunkowy: w pozycji pionowej, 

poziomej i nachylonej 
•  Ergonomiczna konstrukcja, dwa niezależne 

uchwyty dwu-składnikowe
• Drewniana, zdejmowalna platforma w zestawie 
• Łatwy transport dzięki składanym nogom 
•  Podnośnik wyposażony w 3 koła, w tym 2 z  

hamulcem
•  Układ hamulcowy wyposażony w 2 korbki 

umożliwiające szybkie opuszczanie i sterowanie 
wspornikiem płyty 

•  System zębatkowy umożliwiający bezwysiłkowe 
podnoszenie

• Nie wytwarza hałasu 
•  Zdemontowany może być przechowywany w stan-

dardowym formacie paletowym 120x80cm

Dane techniczne : 
• Maksymalne wymiary płyty : 1,20x3,60 m 
• Minimalne wymiary płyty : 0,15x0,60 m 
•  Maksymalna wysokość z wbudowaną przedłużką : 

4,50 m 
•  Maksymalna wysokość bez wbudowanej 

 przedłużki : 3,50 m 
• Minimalna wysokość : 161 cm 
•  Maksymalna wysokość z podniesioną w pionie 

płytą 2,5 m : 5,75 m 
• Wysokość ładowania : 84 cm (bez przedłużki)  
•  Minimalna szerokość w pozycji przemieszczania/

umieszczania : 63 cm 
• Rozwiązanie opatentowane

267355 

 066755

EASY RAP
KOD KRESKOWY 3476060006677/ WAGA : 185 G
Strug 145 mm do płyt GK 
• Wymienne tarki 
• Ergonomiczny wygląd
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ERGOTOP
KOD KRESKOWY 3476060006196/ WAGA : 760 G 
Uniwersalna zaciskarka do każdego rodzaju profili 
• Służy do zaciskania każdego rodzaju profili 
• Maksymalna wydajność : 1 + 1 mm 
• Idealna do prac remontowych 
•  Możliwość używania zarówno z prawej, jak i z 

lewej strony 
•  Opatentowany zacisk umożliwiający poprawę 

 zaciskania o 60% i wysiłek mniejszy o 30% 

061955 

FLYER’S
KOD KRESKOWY 3476060001078/ WAGA : 450 G 
Nożyce proste do profili i blachy 
•  Objętość cięcia :  

- 1,2 mm – cienka blacha  
- 0,8 mm – stal nierdzewna 

• Chromowane zaciski  
• Bardzo wytrzymała sprężyna odbojowa
• Automatyczna zapadka otwierająca 
• Szybkie i łatwe cięcie 42 mm  
•  Podwójne zabezpieczenie zapewniające bez-

pieczeństwo  
• Nowe uchwyty z serii SUPERPRO 

010755 

FOOTPLAC
KOD KRESKOWY 3476060006608/ WAGA : 925 G
Podnośnik nożny do płyt GK 
•  Szeroka podstawa zapobiega uszkodzeniu płyty 

podczas podnoszenia
•  Pozwala na uniesienie płyty dla uzyskania dokład-

nej pozycji 
•  Nowe, bardzo szerokie strzemię odpowiednie dla 

każdego rodzaju obuwia ochronnego
• Idealny także do wieszania drzwi 

066055 

MASTER-PROFIL
KOD KRESKOWY 3476060006202/ WAGA : 720 G
Zaciskarka do profili
• Obsługa jedną ręką
• Maksymalna wydajność: 1 + 1 mm 
• Sprężyna odbojowa 
•  Opatentowany zacisk umożliwiający poprawę  

zaciskania o 60% i wysiłek mniejszy o 30% 

062055 
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PATCH’UP
KOD KRESKOWY 347606178552/ WAGA : 57 G
Samoprzylepny plaster reperacyjny do płyt GK  
15 cm 
•  Umożliwia łatwą i szybką naprawę uszkodzonych 

ścian i sufitów 
•  Naprawiana powierzchnia jest gładka, czysta, bez 

rys
• Lekka i samoprzylepna, łatwe użycie
• Wykonany ze stali ocynkowanej 
•  Sposób użycia : lekko wyszlifować wokół 

 powierzchni do naprawienia, następnie oczyś-
cić. Zerwać papier ochronny z plastra. Przyłożyć 
 plaster do powierzchni i mocno nacisnąć. 

Następnie pokryć masą sam plaster, jak i 
 powierzchnię wokół niego. Pozostawić do 
 wyschnięcia, a potem wyszlifować w celu 
 otrzymania gładkiej powierzchni. 
Powtórzyć zabieg, jeżeli jest to konieczne. 
178055 

PROFIL 
KOD KRESKOWY 3476060006004/ WAGA : 930 G 
Zaciskarka do profili UNI 
• Maksymalna wydajność : 1 + 1 mm 
•  Opatentowany zacisk umożliwiający poprawę  

zaciskania o 60% i wysiłek mniejszy o 30% 
060055
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Wszelkie nowości, atesty higieniczne, deklaracje zgodności
oraz karty charakterystyki produktów niebezpiecznych

znajdą Państwo na naszej stronie internetowej

www.semin.com.pl

Pozostałą gamę produktów dostępnych na zamówienie
znajdą Państwo na stronie

www.semin.com
Strona dostępna w języku francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i holenderskim

Dla dystrybutorów oferujemy dogodne warunki współpracy:
Dostawa na terenie Polski na nasz koszt .

Szybki czas dostawy.
Dogodne warunki płatności.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać
e-mail: biuro@semin.com.pl lub pod nr tel. +48 22 241 49 07

Zapraszamy do współpracy

EDMA
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KATALOG PRODUKTÓW

GIPSY SZPACHLOWE - GŁADZIE
TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO - KLEJE

SEMIN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Łopuszańska 95
02-457 Warszawa

tel. : +48 22 241 49 07
biuro@semin.com.pl

semin.com.pl
Znajdź nas na Facebooku

R1 DAWID KLOSKOWSKI
tel. 504 205 906

r1@semin.com.pl R2 JAKUB SZUPRYCZYŃSKI
tel. 508 092 913
r2@semin.com.pl

R5 ANDRZEJ BRANDEBURG
Tel. 500 150 208
r5@semin.com.pl

R4 KAMIL WIŚNIEWSKI
tel. 504 205 908
r4@semin.com.pl

R3 PAWEŁ SZYMCZAK
tel. 504 205 907

r3@semin.com.pl

R1
R2

R4

R5
R3

R6

R6 ROBERT GWARDECKI
tel. 508 825 889

r6@semin.com.pl

GDAŇSK

OLSZTYN

BIAŁYSTOK

WARSZAWA

ŁÓDŹ

KOSZALIN

SZCZECIN

BYDGOSZCZ

POZNAŇ

ZIELONA
GÓRA

WROCŁAW

OPOLE

KATOWICE

KRAKÓW

KIELCE

RZESZÓW

LUBLIN

MARCIN SERWIN
Product Manager, Klapy rewizyjne
tel. 503 008 308
marcin.serwin@semin.com.pl

MIŁOSŁAW BIAŁOWICZ
Kierownik Techniczny
tel. 517 792 703
techniczny@semin.com.pl
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