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SYSTEMY OCIEPLEŃ - PRODUKTY

TYNKI
TECHNITynk-A

TYNK AKRYLOWY

TECHNITynk-A to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do aplikacji ręcznej
i maszynowej. Stosowany jest na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki
cementowo-wapienne, gips, płyty gipsowo-kartonowe i inne.
Charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia, warunki atmosferyczne, zmywanie, itp.
Tynk dostarczany jest w gotowej postaci i kolorze, jest wydajny i łatwy w użyciu.
Szeroka kolorystyka pozwala na dużą swobodę przy projektowaniu i wykonywaniu powierzchni
mieszkalnych i użytkowych. *

- szybki czas wiązania
- wydajny i łatwy w użyciu
- odporny na porastanie pleśnią i grzybami

Gr. koloryst.

Opakowanie

Ilość na palecie

I, II, III, IV

25 kg

24 szt. / 600 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNITynk-A

Baranek 1 mm

Baranek 1,5 mm
Kornik 1,5 mm

Baranek 2,0 mm
Kornik 2,0 mm

Baranek 2,5 mm
Kornik 2,5 mm

Zużycie na 1 m2

ok. 2 kg

ok. 2,5 kg

ok. 3 kg

ok. 3,5 kg

TECHNITynk-SN

TYNK SILIKONOWY

TECHNITynk-SN to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do aplikacji ręcznej
i maszynowej. Stosowany na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: gips, płyty gipsowokartonowe, beton i innych.
Charakteryzuje się on dużą odpornością na uszkodzenia, mycie, szorowanie i warunki atmosferyczne.
Tynk silikonowy to gotowy do użycia tynk, o konsystencji pasty na bazie wodnej dyspersji żywic
syntetycznych i żywic silikonowych. Jest on wydajny, wygodny i łatwy w użyciu.
Tynk silikonowy tworzy powłokę przepuszczalną dla pary wodnej i gazów (mikroporowatą); hydrofobową. *

-

paroprzepuszczalny
odporny na uszkodzenia (brak mikro pęknięć)
właściwości samoczyszczące
łatwy w aplikacji
odporny na porastanie pleśnią i grzybami

Gr. koloryst.

Opakowanie

Ilość na palecie

I, II, III, IV

25 kg

24 szt. / 600 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNITynk-SN

Baranek 1 mm

Baranek 1,5 mm
Kornik 1,5 mm

Baranek 2,0 mm
Kornik 2,0 mm

Baranek 2,5 mm
Kornik 2,5 mm

Zużycie na 1 m2

ok. 2 kg

ok. 2,5 kg

ok. 3 kg

ok. 3,5 kg

TYNK Z CZĄSTECZKAMI

TECHNITynk-SC

SREBRA I MIEDZI

TECHNITynk-SC to dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do ręcznego i maszynowego wykonywania
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków. Stosowany jest na wszystkich
równych i nośnych podłożach mineralnych takich jak: beton, gips, płyty gipsowo-kartonowe i inne.
Charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia, warunki atmosferyczne, zmywanie itp.
Szeroka kolorystyka pozwala na dużą swobodę przy projektowaniu i wykonywaniu powierzchni
mieszkalnych i użytkowych.
Zastosowane w TECHNITynk SC roztwory koloidalne srebra i miedzi znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia
agresji biologicznej.*

- ochrona mikrobiologiczna zachowana do końca funkcjonowania
systemu na ścianie
- termoizolacyjność zachowana przez cały okres użytkowania
- odporny na uszkodzenia
- zwiększona przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne

Gr. koloryst.

Opakowanie

Ilość na palecie

I, II, III, IV

25 kg

24 szt. / 600 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNITynk-SC

Baranek 1 mm

Baranek 1,5 mm
Kornik 1,5 mm

Baranek 2,0 mm
Kornik 2,0 mm

Zużycie na 1 m2

ok. 2 kg

ok. 2,5 kg

ok. 3 kg

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
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SYSTEMY OCIEPLEŃ - PRODUKTY

TYNKI
TECHNITynk-SIX

TYNK SILOKSANOWY

TECHNITynk–SIX to cienkowarstwowy tynk strukturalny, przeznaczony do aplikacji maszynowej oraz
ręcznego wykonywania dekoracyjnych tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
Stosowany jest na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowowapienne, gipsy, płyty gipsowo-kartonowe i inne.
Charakteryzuje się znaczną paroprzepuszczalnością.
Jest on wydajny, wygodny i łatwy w użyciu. *

- paroprzepuszczalny
- odporny na uderzenia, zabrudzenia
- samooczyszczający
- zwiększona przyczepność i odporność na warunki atmosf.

Gr. koloryst.

Opakowanie

Ilość na palecie

I, II, III, IV

25 kg

24 szt. / 600 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNITynk-SIX

Baranek 1 mm

Baranek 1,5 mm
Kornik 1,5 mm

Baranek 2,0 mm
Kornik 2,0 mm

Baranek 2,5 mm
Kornik 2,5 mm

Zużycie na 1 m2

ok. 2 kg

ok. 2,5 kg

ok. 3 kg

ok. 3,5 kg

TECHNITynk-M

TYNK MOZAIKOWY

TECHNITynk-M przeznaczony jest do aplikacji maszynowej oraz ręcznego wykonywania powierzchni
dekoracyjnych tynków, wewnątrz i na zewnątrz budynków. W szczególności na cokoły, podmurówki,
korytarze, itp. Można go stosować na wszystkich równych podłożach mineralnych, takich jak: beton, tynki
cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, drewnopochodne i inne.
Cechuje się wysoką trwałością, odpornością na uszkodzenia, warunki atmosferyczne, zmywanie, itp.
Tynk dostarczany jest w gotowej postaci, konsystencji i kolorze, jest wydajny i łatwy w użyciu. *

- wysoka trwałość i odporność na uderzenia
- odporny na mycie, szorowanie, czyszczenie,
- zwiększona odporność na wilgoć (nie mlecznieje)
- szeroka gama kompozycji kolorystycznych w różnym uziarnieniu
- odporny na działanie promieni UV i inne warunki atmosf.
- seria LINE STAR
TECHNITynk-M

Grubość ziarna
1,2 mm

Grubość ziarna
1,6 mm

LINE STAR

Zużycie na 1 m2

2,5 kg

3,5 kg - 4 kg

2,5 kg - 3 kg

TECHNITynk Mineral

Opakowanie

Ilość na palecie

15 kg

33 szt. / 495 kg

25 kg

24 szt. / 600 kg

Narzędzia do aplikacji

TYNK MINERALNY

TECHNITynk Mineral to dekoracyjny, cienkowarstwowy i szlachetny tynk strukturalny przeznaczony
do ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Doskonały na tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, wysezonowane powierzchnie betonowe,
płyty gipsowo-betonowe. *

- trwały i odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na rozwój alg, grzybów i pleśni
- odporny na mikro pęknięcia

Opakowanie

Ilość na palecie

szary, biały

25 kg

48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNITynk Mineral

1,5 mm

2,0 mm

Zużycie na 1 m2

2,0 - 3,1 kg/m2

2,8 - 4,1 kg/m2

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.

Gr. koloryst.

5

SYSTEMY OCIEPLEŃ - PRODUKTY

MASY PODKŁADOWE
TECHNIFlex-A

PODKŁAD AKRYLOWY

POD TYNKI: AKRYLOWE, SILOKSANOWE, MOZAIKOWE

TECHNIFlex-A jest produktem gruntującym pod tynki: akrylowe, siloksanowe, mozaikowe.
Jest on wygodny, wydajny i łatwy w użyciu. Jego zastosowanie eliminuje przedostawanie się do tynku
zewnętrznego zanieczyszczeń z otynkowanych powierzchni.
TECHNIFlex-A chroni podłoże przed powstawaniem plam na powierzchni tynku szlachetnego oraz poprawia
jego przyczepność do podłoża.
Kolor podkładu musi być zbliżony do koloru tynku. *

-

redukuje chłonność podłoża
zapewnia idealną przyczepność
wzmacnia podłoże
ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzenie faktury

Gr. koloryst.

Opakowanie

Ilość na palecie

biały

4 kg, 8 kg, 15 kg

4 kg / 88 szt. / 352 kg

kolor

8 kg, 15 kg

8 kg / 54 szt. / 432 kg
15 kg / 33 szt. / 495 kg

TECHNIFlex-A
Zużycie z 0,2-0,35 kg

Narzędzia do aplikacji
1 m2

TECHNIFlex-SN

PODKŁAD SILIKONOWY

TECHNIFlex-SN służy do gruntowania podłoży celem utworzenia warstwy przyczepnej przed nałożeniem
warstwy tynku silikonowego.
Jest on uniwersalnym środkiem podkładowym na wszystkie rodzaje podłoży.
TECHNIFlex-SN jest produktem wygodnym, wydajnym i łatwym w użyciu.
Kolor podkładu musi być zbliżony do koloru tynku. *

-

zwiększa przyczepność
wydajny i łatwy w użyciu
wzmacnia podłoże
zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża

Gr. koloryst.

Opakowanie

Ilość na palecie

biały

8 kg, 15 kg

8 kg / 54 szt. / 432 kg

kolor

8 kg, 15 kg

15 kg / 33 szt. / 495 kg

Narzędzia do aplikacji
TECHNIFlex-SN
Zużycie z 0,2-0,35 kg

1 m2

PODKŁAD Z CZĄSTECZKAMI

TECHNIFlex-SC

SREBRA I MIEDZI

TECHNIFlex-SC służy do gruntowania podłoży celem utworzenia warstwy sczepnej przed nałożeniem
Tynku SC.
Zastosowanie podkładowych mas tynkarskich eliminuje przedostanie się do tynku zanieczyszczeń
z podłoża, chroni powierzchnie przed powstawaniem plam oraz poprawia przyczepność tynku do podłoża.
Zastosowane w TECHNIFlex-SC roztwory koloidalne srebra i miedzi znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia
agresji biologicznej.
Kolor podkładu musi być zbliżony do koloru tynku. *

- wysoka paroprzepuszczalność
- idealna przyczepność
- redukuje chłonność podłoża

Gr. koloryst.

Opakowanie

Ilość na palecie

biały

8 kg, 15 kg

8 kg / 54 szt. / 432 kg

kolor

8 kg, 15 kg

15 kg / 33 szt. / 495 kg

Narzędzia do aplikacji
TECHNIFlex-SC
Zużycie z 0,2-0,35 kg

1 m2

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
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SYSTEMY OCIEPLEŃ - PRODUKTY

EMULSJE GRUNTUJĄCE
TECHNIGrunt-A

GRUNT AKRYLOWY

TECHNIGrunt-A służy do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży betonowych, cementowych, płyt
cementowych, gazobetonowych, gipsowo-kartonowych, powierzchni gipsowych, cementowo-wapiennych
i innych.
TECHNIGrunt-A jest stosowany pod tynki, farby, kleje, szpachlówki, powłoki wyrównujące posadzki
samopoziomujące.
Do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego.
TECHNIGrunt-A przeznaczony jest do gruntowania podłoży przed klejeniem płyt styropianowych.*

- wzmacnia podłoże
- wyrównuje chłonność podłoża

Opakowanie

Ilość na palecie

5 kg

5 kg / 100 szt. / 500 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIGrunt-A
Zużycie z 0,1-0,25 kg

1 m2

GRUNT AKRYLOWY
GŁĘBOKOPENETRUJĄCY

TECHNIGrunt-GA

TECHNIGrunt-GA jest emulsją na bazie drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej.
Jest akrylową, specjalną, głębokopenetrującą emulsją do gruntowania podłoży o zróżnicowanej porowatości
do wymurowań z bloczków gazobetonowych jak również do wszelkiego rodzaju tynku, płyt gipsowokartonowych , na beton i wyprawy cementowo-wapienne.
Emulsja TECHNIGrunt-GA zapobiega tworzeniu się pęcherzy na warstwie wylewki oraz szybkiemu
odciąganiu z niej wody przez nadmiernie chłonne podłoże. Można ją używać na suchym podłożu, wewnątrz
i na zewnątrz budynków. *

- wnika głęboko w podłoże i wzmacnia jego strukturę
- chroni przed wilgocią
- poprawia przyczepność, tynków, gładzi i farb

Opakowanie

Ilość na palecie

5 kg

5 kg / 100 szt. / 500 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIGrunt-GA
Zużycie z 0,1-0,25 kg

TECHNIGrunt-SN

1 m2

GRUNT SILIKONOWY

TECHNIGrunt-SN można stosować pod farby i tynki silikonowe na podłożach cementowych, cementowowapiennych, betonowych, gipsowych, ceglanych oraz na podłożach wykonanych z cienkowarstwowych
tynków mineralnych i akrylowych.
TECHNIGrunt-SN poprawia podłoże poprzez wyrównanie parametrów chłonności i przyczepności.
Może być on stosowany na wewnątrz i na zewnątrz budynku.*

- zwiększa przyczepność i wydajność tynków, gładzi
i farb
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- zapewnia wysoką paroprzepuszczalność
- szybkoschnący i wydajny

Opakowanie

Ilość na palecie

5 kg

5 kg / 100 szt. / 500 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIGrunt-SN

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.

Zużycie z 0,1-0,25 kg
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1 m2

SYSTEMY OCIEPLEŃ - PRODUKTY

EMULSJE GRUNTUJĄCE
GRUNT Z CZĄSTECZKAMI

TECHNIGrunt SC

SREBRA I MIEDZI

TECHNIGrunt SC służy do gruntowania podłoży przeznaczonych do malowania farbami TECHNIFarb SC oraz
gruntowania podłoży pod tynki TECHNITynk SC.
TECHNIGrunt SC można stosować pod farby i tynki systemu TECHNITherm SC na podłożach cementowych,
cementowo-wapiennych i innych.
Zastosowane w TECHNIGrunt SC roztwory koloidalne srebra i miedzi znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia
agresji biologicznej.*

- wzmacnia podłoże
- wysoka paroprzepuszczalność
- ochrona mikrobiologiczna

Opakowanie

Ilość na palecie

5 kg

5 kg / 100 szt. / 500 kg

Narzędzia do aplikacji
TECHNIGrunt-SC
Zużycie z 0,1-0,25 kg

Delux Extra Grunt

1 m2

GRUNT AKRYLOWY

Delux Extra Grunt to biała lateksowa emulsja podkładowa do wnętrz.
Niweluje różnice w fakturze i barwie podłoża.
Wnika w podłoże poprawiając przyczepność warstwy farby nawierzchniowej oraz zmniejsza jej zużycie.*

-

zwiększa wydajność emulsji nawierzchniowych
poprawia krycie emulsji
wyrównuje chłonność
ujednorodnia podłoże
zapewnia oddychanie ścian

Opakowanie

Ilość na palecie

10 l

10l / 33szt. / 495kg

Narzędzia do aplikacji

Delux Extra Grunt
Zużycie z 0,10 - 0,20 kg

TECHNIFlex-A FARBA

1 m2

GRUNT POD FARBĘ

TECHNIFlex-A FARBA jest uniwersalnym środkiem gruntującym pod farby akrylowe i siloksanowe.
Tworzy trwałą powłokę o jednolitej chłonności i służy do gruntowania szczególnie wymagających
powierzchni przed ostatecznym malowaniem. Jest to produkt wygodny oraz łatwy w użyciu.
Kolor farby gruntującej akrylowej powinien być zbliżony do koloru ostatecznej warstwy wykończeniowej.*

- redukuje chłonność podłoża
- zapewnia idealną przyczepność
- wydajna i łatwa w użyciu

Opakowanie

Ilość na palecie

8kg, 15kg

8kg/54szt./432kg 15kg/33szt./495kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIFlex-A FARBA

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.

Zużycie z 02-0,35 kg
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SYSTEMY OCIEPLEŃ - PRODUKTY

EMULSJE GRUNTUJĄCE
TECHNIFlex-SN FARBA

GRUNT POD FARBĘ

TECHNIFlex-SN FARBA jest uniwersalnym środkiem gruntującym pod farby silikonowe. Tworzy trwałą powłokę
hydrofobową o jednolitej chłonności i służy do gruntowania szczególnie wymagających powierzchni przed
ostatecznym malowaniem. Jest to produkt wygodny, wydajny i łatwy w użyciu.
Kolor farby gruntującej silikonowej powinien być zbliżony do koloru ostatecznej warstwy wykończeniowej.*

- zwiększa przyczepność podłoża
- wydajna i łatwa w aplikacji
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża

Opakowanie

Ilość na palecie

8kg, 15kg

8kg/54szt./432kg 15kg/33szt./495kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIFlex-SN FARBA
Zużycie z 02-0,35 kg

TECHNIBeton Kontakt

1 m2

GRUNT WYSOKOSZCZEPNY

TECHNIBeton Kontakt jest preparatem przeznaczonym do gruntowania podłoży niechłonnych przed aplikacją
tynków gipsowych, ale również tynków na bazie cementu wewnątrz pomieszczeń.
Dzięki zawartości w swoim składzie kruszyw kwarcowych rozwija powierzchnię styku aplikowanego tynku
zwiększając tym samym przyczepność podłoża.
Należy go stosować na podłożach gładkich, z zamkniętymi porami oraz nienasiąkliwych, czyli takich gdzie
bezpośrednie nałożenie tynku jest niemożliwe, tj. betony, żelbety oraz wszystkie gładkie podłoża mineralne.*

-

wysoka przyczepność
reguluje chłonność podłoża
wysoka wydajność
na wewnątrz pomieszczeń

Opakowanie

Ilość na palecie

20 kg

20kg / 24szt. / 440 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIBeton Kontakt
Zużycie z 0,25-0,35 kg

TECHNIGrunt Extra

1 m2

GRUNT DO POWIERZCHNI CHŁONNYCH

Koncentrat TECHNIGrunt Extra jest preparatem gruntującym, przeznaczonym do zastosowań wewnętrznych.
Służy do gruntowania podłoży silnie chłonnych przed aplikacją tynków.
Dzięki swojej budowie zapewnia bardzo dobrą przyczepność tynków aplikowanych na podłożach,
na których brak należytego przygotowania może prowadzić do odparzenia.
Ujednolica nasiąkliwość różnych materiałów zapewniając równomierne przesychanie nakładanego na niego
tynku.*

-

zmniejsza nasiąkliwość podłoża
wzmacnia powierzchniowo podłoże
reguluje chłonność podłoża
wysoka wydajność

Opakowanie

Ilość na palecie

15 kg

15kg / 33szt. / 495kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIGrunt Extra

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.

Zużycie z 0,1 kg
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1 m2

SYSTEMY OCIEPLEŃ - PRODUKTY

FARBY ZEWNĘTRZNE
TECHNIFarb-AZ

FARBA AKRYLOWA

TECHNIFarb-AZ jest farbą akrylową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowowapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, a także podłoży wykonanych
z betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i azbestowo-cementowych.
Służy także do malowania powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu
materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.
TECHNIFarb-AZ nadaje się do malowania pierwotnego i renowacyjnego.
Farby TECHNIFarb-AZ można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków. *

-

odporna na działanie warunków atmosferycznych
ochrona mikrobiologiczna
mało nasiąkliwa i wysoce estetyczna
łatwa aplikacja
szeroka paleta kolorów

Gr. koloryst.

Opakowanie

Ilość na palecie

I, II, III, IV

5 l, 10 l

10 l / 33 szt. / 495 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIFarb-AZ
Zużycie z 1 l

TECHNIFarb-SN

7 m2

FARBA SILIKONOWA

TECHNIFarb-SN jest farbą silikonową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowowapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych,
oraz płyt cementowo-azbestowych.
Służy także do malowania powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu
materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.
Farba TECHNIFarb-SN może być stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, wewnątrz bądź
na zewnątrz budynku. *

-

łatwa w użyciu
niska podatność na zabrudzenia
niska nasiąkliwość powierzchniowa
paroprzepuszczalna
odporna na warunki atmosferyczne
pełna ochrona mikrobiologiczna

Gr. koloryst.

Opakowanie

Ilość na palecie

I, II, III, IV

5 l, 10 l

10 l / 33 szt. / 495 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIFarb-SN
Zużycie z 1 l

7 m2

FARBA Z CZĄSTECZKAMI

TECHNIFarb-SC

SREBRA I MIEDZI

TECHNIFarb-SC jest farbą przeznaczoną do malowania różnego rodzaju podłoży tj. tynk cementowowapienny, tynk cienkowarstwowy, tynk mineralny, beton i inne.
Służy do malowania powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów.
Farba TECHNIFarb-SC może być stosowana do malowania wewnątrz bądź na zewnątrz budynków.
Zastosowane w TECHNIFarb-SC roztwory koloidalne srebra i miedzi znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia
agresji biologicznej.

-

ochrona mikrobiologiczna
odporna na działanie warunków atmosferycznych
dobra przepuszczalność pary wodnej
niska nasiąkliwość powierzchniowa

Gr. koloryst.

Opakowanie

Ilość na palecie

I, II, III, IV

5 l, 10 l

10 l / 33 szt. / 495 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIFarb-SC
Zużycie z 1 l

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
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7 m2

SYSTEMY OCIEPLEŃ - PRODUKTY

FARBY ZEWNĘTRZNE
TECHNIFarb-SIX

FARBA SILOKSANOWA

TECHNIFarb–SIX – jest farbą siloksanową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowowapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, powierzchni gipsowych,
betonowych oraz płyt cementowo-azbestowych.
Służy także do malowania powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu
materiałów.
Farba TECHNIFarb–SIX może być stosowana wewnątrz bądź na zewnątrz budynków. *

-

równe jednolite wykończenie
dobra przepuszczalność pary wodnej
wysoka wydajność
odporna na warunki pogodowe
ochrona mikrobiologiczna

Gr. koloryst.

Opakowanie

Ilość na palecie

I, II, III, IV

5 l, 10 l

10 l / 33 szt. /495 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIFarb-SIX
Zużycie z 1 l

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
11

7 m2

SYSTEMY OCIEPLEŃ - PRODUKTY

PALETA KOLORÓW TYNKÓW I FARB
TYNKI EXCLUSIVE

171*EX

356*EX

350*EX

361*EX

216*EX

366*EX

301

302

303

304

305

305a

326

327

328

329

330

330a

306

307

308

309

310

310a

331

332

333

334

335

335a

311

312

313

314

365

365a

256

257

258

259

260

260a

316

317

318

319

320

320a

336

337

338

339

340

340a

321

322

323

324

325

325a

056

057

058

059

060

060a

116

117

118

119

120

120a

011

012

013

014

015

015a

061

062

063

064

065

065a

046

047

048

049

050

050a

031

032

033

034

035

035a

006

007

008

009

010

010a

231

232

233

234

235

235a

266

267

268

269

270

270a

101

102

103

104

105

105a

221

222

223

224

225

225a

016

017

018

019

020

020a

021

022

023

024

025

025a

246

247

248

249

250

250a

226

227

228

229

230

230a

036

037

038

039

040

040a

076

077

078

079

080

080a

041

042

043

044

045

045a

001

002

003

004

005

005a

066

067

068

069

070

070a

151

152

153

154

155

155a

241

242

243

244

245

245a

071

072

073

074

075

075a

091

092

093

094

095

095a

236

237

238

239

240

240a

096

097

098

099

100

100a

261

262

263

264

265

265a

086

087

088

089

90a

90a

357

358

359

UWAGA! Ze względów poligraficznych dopuszczalne są różnice w kolorach tynków w stosunku do oryginału. Kolory farb mogą nieznacznie odbiegać od kolorów tynku ze względu na różnicę w uziarnieniu.
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SYSTEMY OCIEPLEŃ - PRODUKTY

PALETA KOLORÓW TYNKÓW MOZAIKOWYCH TECHNITynk-M
Grubość ziaren: 0,8mm - 1,2mm
1,2mm - 1,6mm

M04

M59

M58

M24

M22

M175

M08

M45

M44

M53

M52

M168

M49

M81

M167

M06

M169

M176

M16

M80

M170

M174

M172

M171

M99

M19

M17

M20

M37

M43

M94

M96

M38

M64

M60

M42

WIEDEŃ

M98

M63

M79

M62

M66

M97

M91

M39

M63

M93

M61

M95

M87

M02

M82

M26

M173

OSLO

M86

M30

M28

M29

M89

M92

M150

M27

M57

M90

M88

M01

M85

M84

M83

UWAGA! Ze względów poligraficznych dopuszczalne są różnice w kolorach tynków w stosunku do oryginału.
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SYSTEMY OCIEPLEŃ - PRODUKTY

PALETA KOLORÓW TYNKÓW MOZAIKOWYCH „LINE STAR”
Grubość ziaren: 0,2mm - 0,5mm

TM228

TM303

TM222

TM220

TM202

TM203

TM226

TM200

TM224

TM223

TM225

TM206

TM221

TM207

TM216

TM300

TM229

UWAGA! Ze względów poligraficznych dopuszczalne są różnice w kolorach tynków w stosunku do oryginału.
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SYSTEMY OCIEPLEŃ - PRODUKTY

PRODUKTY SPECJALNE
TECHNICover

IMPREGNAT DO KOSTKI BRUKOWEJ I BETONU

TECHNICover - to bezbarwny roztwór specjalnej rozpuszczalnikowej żywicy akrylowej.
Preparat impregnuje i pielęgnuje powierzchnię kostki brukowej nadając jej niepowtarzalną, kontrastową
głębię koloru. Preparat nie ulega degradacji, wiąże się na stałe ze strukturą kostki brukowej, którą uszczelnia
i wzmacnia. Ponadto nadaje jej trwałą, połyskliwą, odporną na zużycie i niepylącą powierzchnię. Preparat
nałożony na suchą powierzchnię kostki tworzy cienką i zwartą powłokę ochronno-dekoracyjną. *

-

ogranicza występowanie przebarwień
łatwa aplikacja
odporny na promienie UV
impregnuje, pielęgnuje i uszczelnia kostkę brukową
redukuje porowatość i porost mchów
zwiększa mrozoodporność

Opakowanie
1 l, 5 l

Narzędzia do aplikacji

TECHNICover
Zużycie z 1 l

7 m2

PREPARAT GRZYBOBÓJCZY
DO MYCIA ELEWACJI

TECHNIStop

TECHNIStop przeznaczony jest do stosowania na podłożach budowlanych w celu usuwania zanieczyszczeń
mikrobiologicznych.
TECHNIStop służy do oczyszczania powierzchni takich jak: kamień, beton, cegła, powierzchnie tynków
akrylowych, silikonowych, silikatowych, mineralnych itp.
TECHNIStop można również stosować do wykonywania zabiegów czyszczących urządzeń takich jak:
zbiorniki, pompy, linie zasilające. Zużycie preparatu zależne jest od stopnia i charakteru skażenia.
Posiada wysokie spectrum skuteczności przeciw bakteriom, grzybom oraz drożdżom, które mogą
powodować korozję mikrobiologiczną układów wodnych, plamy z rdzy i wody wodociągowej. *

-

Opakowanie

skuteczny
nie powodujący zabrudzeń
paroprzepuszczalny
nie zawiera metali ciężkich

1 l, 5 l
TECHNIStop
Zuzycie z 1 l

7 m2

Narzędzia do aplikacji

SIATKA PODTYNKOWA
Siatka podtynkowa z włókna szklanego typu C, impregnowana alkalioodporną dyspersją na bazie akrylu.
Siatka charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy chemiczne, zachodzące w warstwie zbrojącej
elewacji zewnętrznych, jest odporna na działanie związków chemicznych zawartych w tynkach oraz farbach.
Posiada stabilną strukturę włókien, o regularnych oczkach i gładkiej powierzchni, co gwarantuje stabilność
wymiarową.
Produkt znajduje zastosowanie przy pracach elewacyjnych w systemie dociepleń budynków, jako materiał
zbrojący w ociepleniach ścian zewnętrznych wykonywanych metodą lekką mokrą. Zapewnia odporność
całego systemu ociepleń na obciążenia mechaniczne i termiczne, jest warstwą bezpośrednio chroniącą
materiał termoizolacyjny przed działaniem warunków atmosferycznych.

- zapewnia odporność na obciążenia mechaniczne
i termiczne
- chroni materiał przed działaniem warunków
atmosferycznych

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
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Gramatura

Rozmiar oczek

- 150g/m² -165g/m²

5x5 mm

Szerokość rolki - 1m, Długość rolki >50 mb

LINIA DEKORACYJNA „LINE STAR”

TYNK DO MODELOWANIA
TECHNITynk-RA

AKRYLOWY TYNK DO MODELOWANIA

Tynk strukturalny TECHNITynk-RA przeznaczony jest do ręcznego wykonywania tynków wewnętrznych
i zewnętrznych o efektownej strukturze. Pozwala on uzyskać niepowtarzalny charakter elewacji.
TECHNITynk-RA stosować można na wszystkich podłożach, takich jak: tynki cementowo-wapienne,
cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton i inne. *

-

wysoce elastyczny i wytrzymały
łatwy do fakturowania
paroprzepuszczalny
odporny na rysy i mikropęknięcia
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Opakowanie

Ilość na palecie

10 kg

10 kg / 33 szt. / 330 kg

20 kg

20 kg / 24 szt. / 440 kg

TECHNITynk-RA
Zużycie z 3kg

1 m2

Narzędzia do aplikacji

TECHNIFarb-PLAY

FARBA DO ZACIERANIA

TECHNIFarb-PLAY przeznaczona jest do manualnego nanoszenia na tynki typu TECHNITynk‑RA, celem
uzyskania efektu marmuru, granitu, kamienia naturalnego i innych.
TECHNIFarb-PLAY jest transparentną farbą, która tworzy gładką powierzchnię bez spękań.
Redukuje chłonność wody umożliwiając dyfuzję pary wodnej.
TECHNIFarb-PLAY można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków. *

Opakowanie

- łatwa w nakładaniu
- stosowana w intensywnie użytkowanych
pomieszczeniach (korytarze, hole, przedsionki)
- maskuje niewielkie pęknięcia

2l, 5l
TECHNIFarb-PLAY
Zużycie z 1 l

5 m2

Narzędzia do aplikacji

TECHNIFarb-TOP

ŻEL ZABEZPIECZAJĄCY I NADAJĄCY POŁYSK

TECHNIFarb-TOP przeznaczony jest do zamykania / wykańczania powierzchni tynku celem jego zabezpieczenia
przed glonami, porostami, zabrudzeniami, nasiąkaniem wodą i innymi.
TECHNIFarb-TOP poprawia właściwości mechaniczne tynku (zarysowania i pęknięcia) jak również wzmacnia
głębię koloru TECHNIFarb-PLAY.
TECHNIFarb-TOP zwiększa odporność tynku na promieniowanie UV, szorowanie oraz inne czynniki
atmosferyczne.
TECHNIFarb-TOP można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. *

Opakowanie

- odporny na działanie promieni UV
i inne warunki atmosferyczne
- odporny na szorowanie

2l, 5l
TECHNIFarb-TOP
Zużycie z 1 l

Narzędzia do aplikacji
* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
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10 m2

LINIA DEKORACYJNA „LINE STAR”

PALETA KOLORÓW TYNKU DO MODELOWANIA
KOLORY Z EFEKTEM POŁYSKUJĄCYCH PYŁKÓW

Szlachetna perła

Księżycowy blask

Królewski diament

Srebrzysty pył

Waniliowy kryształ

Złota gwiazda

KOLORY STANDARDOWE

Merkury

Uran

Wenus

Grafit

UWAGA! Ze względów poligraficznych dopuszczalne są różnice w kolorach tynków w stosunku do oryginału.
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LINIA DEKORACYJNA „LINE STAR”

SYSTEM DESKI ELEWACYJNEJ TECHNIBOARD
TECHNIBoard

IMITACJA DESKI ELEWACYJNEJ

TECHNIBoard to dekoracyjny panel ścienny o zwiększonej elastyczności, imitujący wykończenie
z drewna naturalnego. Elastyczność panelu (deski) warunkuje temperatura otoczenia (im wyższa
temperatura, tym deska jest bardziej elastyczna). Mały ciężar oraz łatwy montaż umożliwia mocowanie
deski elewacyjnej jako materiału wykończeniowego w systemach ociepleń budynków. *

-

elastyczna
niepalna
wodoszczelna
niskie koszty konserwacji
odporna na wiele organizmów (grzyby, bakterie)

Opakowanie
2000x155x2mm

20 sztuk (0,31 m² - 1 sztuka)

Narzędzia do aplikacji

AKRYLOWY KLEJ DYSPERSYJNY

TECHNIStor

Klej dyspersyjny TECHNIStor przeznaczony jest do cienkowarstwowego przyklejania paneli ściennych
TECHNIBoard wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Do stosowania na typowych podłożach: warstwa zbrojąca w systemie ociepleń budynków, tynki gipsowe,
cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe, płyty gipsowo-kartonowe. *

- wysoka elastyczność i wytrzymałość spoiny klejowej
- wysoka adhezja
- niska nasiąkliwość

TECHNILako 2w1

Opakowanie
8 kg, 20 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIStor

paca 4x4 mm

Wydajność

2,0-2,5 kg/m2

IMPREGNAT AKRYLOWY
KOLORYZUJĄCO – ZABEZPIECZAJĄCY

TECHNILako 2w1 służy do wykonywania ostatniej warstwy zabezpieczającej deski elewacyjnej.
Impregnat można stosować na zewnątrz jak i wewnątrz.
W celu uniknięcia różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu TECHNILako 2w1 należy na jedną
powierzchnię nakładać materiał o tym samym numerze szarży. Po wyschnięciu drugiej warstwy mamy pełną
ochronę i gotowy produkt.
Paleta kolorów: afrykańska grusza, ciemny mahoń, cyprys, dąb węgierski, drzewo bete, dzika wiśnia,
kasztan, klon, naturalny mahoń, olcha, orzech porto, palisander, rdzawy buk, skamieniałe drewno, tek. *

-

Opakowanie

skuteczna ochrona przed grzybami i pleśnią
odporny na warunki atmosferyczne
zwiększa odporność mechaniczną
różnorodna kolorystyka

2 l, 5 l

Narzędzia do aplikacji

TECHNILako 2w1

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.

Zużycie
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Ok. 0,25l/m2

LINIA DEKORACYJNA „LINE STAR”

PALETA KOLORÓW IMITACJI DESKI ELEWACYJNEJ
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LINIA DEKORACYJNA „LINE STAR”

FARBY WEWNĘTRZNE
PLAMOODPORNA FARBA
CERAMICZNA DO WNĘTRZ

Farba Ceramiczna

Farba ceramiczna przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz
pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni betonowych,
tynków gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz cienkowarstwowych tynków mineralnych
i dyspersyjnych.
Polecana jest do malowania wnętrz budynków mieszkalnych, przemysłowych, obiektów użyteczności
publicznej. *
Szeroka gama kolorystyczna.
Opakowanie

Odporna na:
- plamy, zmywanie,
- szorowanie, zabrudzenia,
- intensywne użytkowanie

2,5l, 5l

Narzędzia do aplikacji
Farba Ceramiczna
Zużycie z 1 l

Delux Extra Biała

do 14 m2

LATEKSOWA FARBA EMULSYJNA

Delux Extra Biała to wysokiej jakości lateksowa farba emulsyjna do wnętrz o matowym efekcie wykończenia.
Farba jest odporna na zmywanie wodą, ma krótki czas schnięcia, a brak uciążliwego zapachu poprawia
komfort malowania.
Delux Extra Biała przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz
pomieszczeń: z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, cegły płyt gipsowokartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz tapet, również tych z włókna szklanego.*

-

wydajna
doskonale kryjąca
niekapiąca
paroprzepuszczalna

Opakowanie

Ilość na palecie

5l, 10l

5l/100szt./500kg; 10l/33szt./495kg

Narzędzia do aplikacji
Delux Extra Biała
Zużycie z 1 l

TECHNIFarb-AW

10m²

2
FARBA
AKRYLOWA WEWNĘTRZNA

TECHNIFarb-AW jest farbą emulsyjną przeznaczoną do dekoracyjnego malowania podłoży z tynku
cementowego i cementowo - wapiennego, tynków i gładzi gipsowych oraz płyt gipsowo – kartonowych.
TECHNIFarb-AW może być używana do malowania pierwotnego i renowacyjnego.
Stosuje się ją do wykonywania powłok dekoracyjnych tylko wewnątrz budynków.*

-

szybkoschnąca
wydajna i łatwa w stosowaniu
odporna na zmywanie
matowa, bez efektu smużenia

Opakowanie

Ilość na palecie

10 l

10 l / 33 szt. / 495kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIFarb-AW

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.

Zużycie z 1 l
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10 m2

LINIA DEKORACYJNA „LINE STAR”

PALETA KOLORÓW FARBY CERAMICZNEJ

Głęboka zieleń

Nocny granat

Wzburzone morze

Tajemniczy antracyt

Jasny granit

Lśniący diament

Jaśminowa biel

Szarość wieczoru

Arktyczny świt

Czysta bawełna

Srebrzysta mgła

Naturalnie beżowy

Biała czekolada

Czysty popiel

Mokry piasek

Waniliowa nuta

Dostojny szary

Delikatny róż

Morelowy Sorbet

Ciemny granit

Soczyście miętowy

Słony karmel

UWAGA! Ze względów poligraficznych dopuszczalne są różnice w kolorach farb w stosunku do oryginału.
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LINIA DEKORACYJNA „LINE STAR”

BETON ARCHITEKTONICZNY
BETON ARCHITEKTONICZNY
Beton Architektoniczny przeznaczony jest do wykonywania imitacji powierzchni betonu szalowanego
wewnątrz budynków. Do stosowania na beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty
gipsowo-kartonowe i tynki gipsowe.
Z uwagi na wyjątkowe właściwości dekoracyjne, doskonale nadaje się do wykańczania pomieszczeń
projektowanych w nowoczesnym, industrialnym stylu. *
Technologia produkcji pozwala uzyskać płyty o dowolnej wielkości i kształcie.

Opakowanie

Zaimpregnowany materiał jest:
- odporny na zarysowania
- odporny na działanie wody
- odporny na wysoką temperaturę
- nie pyli
- szerokie możliwości aranżacyjne

6 kg, 12 kg

Narzędzia do aplikacji

Waga

6kg

12kg

Wydajność

5m2

10m2

GRUNT KWARCOWY
Grunt Kwarcowy służy do gruntowania podłoża celem utworzenia warstwy sczepnej przed aplikacją Betonu
Architektonicznego.
Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia, nie należy zagęszczać ani rozcieńczać. Podłoże
powinno być zabezpieczone przed możliwością kapilarnego podciągania wody lub zawilgocenia z innych
przyczyn. *
Nie chlapie podczas malowania.
Opakowanie

- umożliwia odparowanie wody z zawilgoconych
konstrukcji
- nie zawiera rozpuszczalników
- elastyczny, mostkujący pęknięcia
- odporny na promienie UV

2 kg, 4 kg

Narzędzia do aplikacji
Zużycie
0,25-0,35 kg/m2

LAKIER DO BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
Lakier służy do zabezpieczenia Betonu Architektonicznego przed działaniem wilgoci oraz umożliwia łatwe
usuwanie zabrudzeń.
Produktu nie należy zagęszczać ani rozcieńczać.
Przed przystąpieniem do lakierowania powierzchnia musi być całkowicie wyschnięta. Należy również
przetrzeć ją pacą filcową lub twardą gąbką oraz dokładnie odpylić.
Lakierowanie przeprowadzić wałkiem sznurkowym z krótkim włosiem, dokładnie nasycając powierzchnię. *
Opakowanie

- zabezpiecza beton przed działaniem wody
- ułatwia usuwanie zanieczyszczeń
- dostępny w wersji: satyna lub połysk

0,8l

Narzędzia do aplikacji
Zużycie
0,11-0,13 kg/m2

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
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LINIA DEKORACYJNA „LINE STAR”

PALETA KOLORÓW BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

POPIELATY

SZARY

CIEMNY SZARY

ANTRACYT
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KLEJE - ZAPRAWY

KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ
TECHNIKlej-N

KLEJ DO STYROPIANU

TECHNIKlej-N jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do klejenia płyt styropianowych w systemach
dociepleń TECHNITherm EPS.
Można ją stosować na typowych podłożach takich jak beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowowapienny oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu
materiałów.
Zaprawę charakteryzuje optymalna urabialność oraz łatwa aplikacja. *

-

łatwy sposób aplikacji
brak spływu z powierzchni pionowej
wysoka przyczepność do podłoża i styropianu
odporny na pęknięcia i rysy

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIKlej-EL

TECHNIKlej-N

Przyklejenie płyt
styropianowych

Zużycie na 1 m2

3,5 - 5 kg

KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI

TECHNIKlej-EL jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do mocowania płyt styropianowych
i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach dociepleń TECHNITherm EPS.
TECHNIKlej-EL można stosować na typowych podłożach takich jak beton, gazobeton, tynk cementowy,
cementowo-wapienny oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych
podobnych materiałów.
Zaprawę można używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Zawiera włókna celulozowe.*

-

bardzo dobra przyczepność
wysoka trwałość
łatwy w stosowaniu i wydajny
odporny na powstawanie rys skurczowych

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIKlej-EL

Przyklejenie płyt
styropianowych

Wykonanie warstwy
zbrojnej

Zużycie na 1 m2

3,5 - 5 kg

2,5 - 3,5 kg

KLEJ DO ZATAPIANIA SIATKI
BIAŁY

TECHNIKlej-EL Biały

TECHNIKlej-EL Biały jest cementową zaprawą klejącą przeznaczoną do wykonywania warstwy zbrojonej w
systemach ociepleń TECHNITherm White.
TECHNIKlej-EL Biały można stosować do przyklejania płyt styropianowych po wykonaniu dodatkowego
mocowania mechanicznego.
Zawiera dwa rodzaje włókien. *

-

bardzo dobra przyczepność
wysoka trwałość
łatwy i wydajny w stosowaniu
zwiększona wytrzymałość
odporny na powstawanie rys skurczowych

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIKlej-EL
Biały

Przyklejenie płyt
styropianowych

Wykonanie warstwy
zbrojnej

Zużycie na 1 m2

3,5 - 5 kg

2,5 - 3,5 kg
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KLEJE - ZAPRAWY

KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ
UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJĄCA
Z CZĄSTECZKAMI SREBRA I MIEDZI

TECHNIKlej-SC

TECHNIKlej-SC jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do przyklejania płyt styropianowych oraz
wykonywania warstwy zbrojonej w zwiększonej elastyczności i przyczepności w systemach ociepleń
TECHNITherm-SC.
TECHNIKlej-SC można stosować na podłożach takich jak: beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowowapienny, oraz na innych powierzchniach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu
materiałów.
Do przyklejania grafitowych płyt styropianowych. *

-

ochrona mikrobiologiczna
bardzo dobra przyczepność
wysoka trwałość
zawiera srebro i miedź

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIKlej-SC

Przyklejenie płyt
styropianowych

Wykonanie warstwy
zbrojnej

Zużycie na 1 m2

3,5 - 5,0 kg

2,5 - 3,0 kg

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
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KLEJE - ZAPRAWY

KLEJE DO GLAZURY, TERAKOTY I GRESU
KLEJ DO PŁYTEK MROZOODPORNY

TECHNIKlej P Plus

TECHNIKlej P Plus jest zaprawą klejową do przyklejania płytek o niskiej nasiąkliwości np. płytek ceramicznych
(glazura, terakota, mozaika), cementowych i kamiennych małego i średniego formatu na nieodkształcalne
podłoża wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Obniżony spływ pozwala przyklejać płytki „od góry” dzięki czemu unikniemy przyklejania docinanych
płytek na eksponowanej powierzchni. Orientacyjne zużycie uzależnione jest od stanu i faktury podłoża,
wielkości płytek oraz grubości nakładanej warstwy przy użyciu pacy z prostokątnymi zębami. *

-

doskonała przyczepność
cienkowarstwowy
o obniżonym spływie
wygodne i ekonomiczne zastosowanie
mrozoodporny

TECHNIKlej P Plus
Klasa

C1T

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIKlej P PLUS

4x4

6x6

8x8

10x10

Zużycie na 1 m2

ok. 2 kg/m2

ok. 2,7 kg/m2

ok. 3,4 kg/m2

4,2 kg/m2

TECHNIKlej Gres

KLEJ DO GRESU - UELASTYCZNIONY

TECHNIKlej Gres jest zaprawą klejową do przyklejania płytek gresowych i innych płytek ceramicznych,
cementowych małego i średniego formatu na podłożach sztywnych.
TECHNIKlej Gres można stosować na podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty
kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, bloczków z betonu
komórkowego.
Orientacyjne zużycie uzależnione jest od stanu i faktury podłoża, wielkości płytek oraz grubości nakładanej
warstwy przy użyciu pacy z prostokątnymi zębami. *

-

wzmocniony włóknami celulozowymi
doskonałe parametry robocze
zmniejszony spływ
wydłużony czas otwarty
mrozoodporny
TECHNIKlej Gres
Klasa

C1TE

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIKlej Gres

4x4

6x6

8x8

10x10

Zużycie na 1 m2

ok. 2,0 kg/m2

ok. 2,7 kg/m2

ok. 3,4 kg/m2

4,2 kg/m2

TECHNIKlej Flex Gres

KLEJ DO GRESU - ELASTYCZY

TECHNIKlej Flex Gres jest elastyczną zaprawą klejową do przyklejania płytek gresowych i innych płytek
ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprócz marmuru) małego, średniego i dużego formatu
na podłożach sztywnych.
Orientacyjne zużycie uzależnione jest od stanu i faktury podłoża, wielkości płytek oraz grubości nakładanej
warstwy przy użyciu pacy z prostokątnymi zębami.*

-

wysoka przyczepność i elastyczność
idealny do płytek gresowych
do ogrzewania podłogowego i ściennego
wydłużony czas otwarty

TECHNIKlej Flex Gres
Klasa

C2TE

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIKlejFlex Gres

4x4

6x6

8x8

10x10

Zużycie na 1 m2

ok. 1,9 kg/m2

ok. 2,3 kg/m2

ok. 2,9 kg/m2

3,2 kg/m2

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
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KLEJE - ZAPRAWY

KLEJE DO GLAZURY, TERAKOTY I GRESU
KLEJ DO PŁYTEK
WYSOKOELASTYCZNY

TECHNIKlej Max Flex

TECHNIKlej Max Flex jest wysokoelastyczną zaprawą klejową do przyklejania płytek o średniej nasiąkliwości,
gresowych i innych płytek ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprócz marmuru) małego, średniego
i dużego formatu na podłożach sztywnych oraz odkształcalnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.
TECHNIKlej Max Flex zalecany jest do przyklejania okładzin narażonych na wyjątkowo trudne warunki
użytkowania: na tarasy, balkony, elewacje, ogrzewanie podłogowe i ścienne, stare płytki.
Orientacyjne zużycie uzależnione jest od stanu i faktury podłoża, wielkości płytek oraz grubości nakładanej
warstwy przy użyciu pacy z prostokątnymi zębami. *

-

bardzo wysoka przyczepność i elastyczność
na trudne podłoża
idealny przy ogrzewaniu podłogowym
ekonomiczne zastosowanie

TECHNIKlej Max Flex
Klasa

C2TES1

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIKlej Max Flex

4x4

6x6

8x8

10x10

Zużycie na 1 m2

ok. 1,6 kg/m2

ok. 2,1 kg/m2

ok. 2,5 kg/m2

3,0 kg/m2

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
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KLEJE - ZAPRAWY

ZAPRAWY BUDOWLANE
TECHNIMur M

ZAPRAWA MURARSKA

TECHNIMur M jest gotową zaprawą murarską ogólnego przeznaczenia do wznoszenia ścian kondygnacji
nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Zaprawa
jest doskonałym spoiwem wiążącym przy murowaniu ścian z cegieł i pustaków ceramicznych, bloczków
betonowych oraz innych elementów murowych o dużych obciążeniach.
Zaprawa murarska TECHNIMur M charakteryzuje się dobrą urabialnością, przyczepnością, plastycznością
oraz ma bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Do murowania bloczków z betonu komórkowego
lub silikatów zaleca się stosowanie zaprawy TECHNIMur BK. *

- doskonała przyczepność
- wysokie parametry wytrzymałościowe
- łączy elementy w stabilny i trwały mur

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIMur M

mur o grubości 12 cm - 1/2 cegły

mur o grubości 24cm - 1 cegła

Zużycie przy grubości 10mm spoiny

ok. 40 kg/m2

ok. 100 kg/m2

ZAPRAWA TYNKARSKA

TECHNIMur T

TECHNIMur T jest gotową do użycia zaprawą do ręcznego i maszynowego wykonywania wewnętrznych
i zewnętrznych tradycyjnych wypraw tynkarskich.
Stanowi bardzo dobry podkład pod okładziny ceramiczne, tynki dekoracyjne, gładzie i farby.
Zaprawa tynkarska jest łatwa w stosowaniu, cechuje ją dobra przyczepność oraz wysoki stopień
plastyczności.
Zalecana grubość warstwy tynku: od 10 do 20 mm. *

-

wysoka elastyczność
wysoka wytrzymałość
doskonała przyczepność
tynkowanie ścian i sufitów

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIMur T
Zużycie przy grubości 10mm spoiny

15-20 kg/m2

TYNK MASZYNOWY LEKKI
CEMENTOWO-WAPIENNY

TECHNIMur T Lekki

TECHNIMur T lekki jest gotową zaprawą do ręcznego lub maszynowego wykonywania wewnętrznych
wypraw tynkarskich w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza.
TECHNIMur T lekki charakteryzuje dobra przyczepność oraz wysoki stopień plastyczności.
Zalecana grubość tynku to ok 8-20mm.
Dzięki specjalnie opracowanej recepturze TECHNIMur T lekki jest dużo bardziej wydajny niż tradycyjne
tynki cementowe. Charakteryzuje go mały ciężar objętościowy, co sprawia, że łatwo się go przygotowuje
i narzuca. *

-

wysoka elastyczność
wysoka wytrzymałość
doskonała przyczepność
tynkowanie ścian i sufitów

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIMur T lekki

Zużycie

Uziarnienie

ok. 1,2kg / 1mm / m²

do 0,5 mm

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
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KLEJE - ZAPRAWY

ZAPRAWY BUDOWLANE
Obrzutka Wstępna

OBRZUTKA WSTĘPNA

Obrzutka Wstępna - cementowa zaprawa do obrzutki wstępnej.
Zalecana do przygotowania podłoży mineralnych pod tynki cementowo-wapienne nakładane ręcznie lub
maszynowo. Poprawia przyczepność tynków do ścian i sufitów oraz wyrównuje chłonność podłoża.
Zaprawę należy nanosić za pomocą agregatu tynkarskiego z pompą ślimakową , ręcznie za pomocą
mieszadła lub w betoniarce przez stopniowe wsypanie całej zawartości worka do odmierzonej ilości czystej
i chłodnej wody.

- wysoka wytrzymałość
- wyrównuje chłonność podłoża
- doskonała przyczepność

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji

Obrzutka Wstępna

Zużycie
3 - 6 kg / 1m²

TECHNIMur BK Biały

BIAŁA CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA DO
BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKATÓW

TECHNIMur BK Biały jest gotową zaprawą do murowania na cienką spoinę ścian konstrukcyjnych i działowych
z bloczków z betonu komórkowego, silikatów lub innych chłonnych elementów murowych.
Nadaje się do wyrównywania powierzchni oraz szpachlowania.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. *
Grubość spoiny – do 3mm

- wysoka urabialność i wytrzymałość
- mrozoodporny
- wygodne i ekonomiczne zastosowanie

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIMur BK Biały

grubość bloczka 12 cm

grubość bloczka 24cm

Zużycie przy grubości 3mm spoiny

ok. 3,0 kg/m2

ok. 5,0 kg/m2

TECHNIMur BK

ZAPRAWA DO BETONU KOMÓRKOWEGO
I SILIKATÓW

TECHNIMur BK jest gotową zaprawą do murowania na cienką spoinę ścian konstrukcyjnych i działowych
z bloczków z betonu komórkowego, silikatów lub innych chłonnych elementów murowych.
Nadaje się do wyrównywania powierzchni oraz szpachlowania.
TECHNIMur BK charakteryzuje się wysoką przyczepnością i łatwością klejenia oraz ma bardzo dobre
parametry wytrzymałościowe. Grubość spoiny: od 1 do 3 mm.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. *

- wysoka urabialność
- doskonała wytrzymałość
- wygodne i ekonomiczne zastosowanie

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIMur BK

mur o grubości 12 cm

mur o grubości 25cm

Zużycie przy grubości 3mm spoiny

ok. 3,0 kg/m2

ok. 5,0 kg/m2

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
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KLEJE - ZAPRAWY

ZAPRAWY BUDOWLANE
ZAPRAWA BETONOWA B-25
B-25 jest gotową zaprawą do wykonywania posadzek oraz podkładów podłogowych. Nadaje się pod
wykładziny, parkiety i panele podłogowe. Może być stosowana na podłożu wykonanym na spoiwie
hydraulicznym oraz na warstwie paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Znajduje również zastosowanie
przy wykonywaniu warstw spadkowych i drobnych robót betoniarskich. *

-

wysoka wytrzymałość na ściskanie
wodo i mrozoodporna
do obróbki ręcznej i maszynowej
dobra urabialność i łatwość pracy
ogrzewanie podłogowe

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji
Zaprawa betonowa B-25
Orientacyjne zużycie przy grubości 1,0mm spoiny

TECHNIFloor P1

1,8-2,2 kg/m2/mm

PODKŁADOWA POSADZKA CEMENTOWA

TECHNIFloor P1 jest gotową zaprawą do wykonywania posadzek oraz podkładów cementowych zespolonych
z podłożem o grubości min 25 mm lub na warstwie odcinającej przy zachowaniu min 30mm grubości.
Nadaje się pod wykładziny, płytki, panele podłogowe.
Do stosowania na podłożach twardych i odpowiednio wysezonowanych.
TECHNIFloor P1 jest zaprawą przeznaczoną do stosowania wewnątrz.*

- wygodne i ekonomiczne zastosowanie
- do stosowania w systemie ogrzewania podłogowego
- wysoka wytrzymałość

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIFloor P1
Orientacyjne zużycie przy grubości 1,0mm spoiny

1,8-2,0 kg/m2/mm

TECHNIFloor P2

PODKŁADOWA POSADZKA CEMENTOWA

TECHNIFloor P2 drobny jest gotową zaprawą do wykonywania posadzek i podkładów cementowych
zespolonych z podłożem o minimalnej grubości 10mm. Nadaje się pod wykładziny, płytki i panele
podłogowe.
TECHNIFloor P2 przeznaczony jest do stosowania wewnątrz na podłożach twardych i odpowiednio
wysezonowanych. *

- wygodne i ekonomiczne zastosowanie
- do stosowania w systemie ogrzewania podłogowego
- wysoka wytrzymałość

TECHNIFloor P2
Orientacyjne zużycie przy grubości 1,0mm spoiny

1,8-2,5 kg/m2/mm

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
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Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji

KLEJE - ZAPRAWY

ZAPRAWY BUDOWLANE
TECHNIMur Klinkier ZAPRAWA DO KLINKIERU GRAFITOWA
TECHNIMur Klinkier jest gotową mieszanką cementu, piasku, pigmentów oraz wypełniaczy mineralnych
i domieszek.
TECHNIMur Klinkier jest gotową zaprawą ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Jest przeznaczony do murowania ogrodzeń, kominów, elementów małej architektury z cegieł klinkierowych.*

- ekonomiczne zastosowanie
- wysoka wytrzymałość
- do murowania i spoinowania

Opakowanie

Ilość na palecie

25 kg

25 kg / 48 szt. / 1200 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNIMur Klinkier

mur o grubości 12 cm - 1/2 cegły

mur o grubości 25cm - 1 cegły

Orientacyjne zużycie przy grubości 10mm spoiny

ok. 35 kg/m2

ok. 90 kg/m2

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
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HYDROIZOLACJE

TECHNILastic

HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA
(BALKONOWO – TARASOWO – BASENOWA)

Przeznaczona do uszczelniania zewnętrznych i wewnętrznych części budowli, elementów narażonych
na działanie wody (również pod ciśnieniem) w starym i nowym budownictwie.
Zastosowanie:
- izolacja tarasów, balkonów i basenów
- uszczelnianie budowli na zewnątrz i wewnątrz
- uszczelnianie zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów zagrożonych rysami skurczowymi
- uszczelnianie pływalni, zbiorników z nieczystościami, zbiorników wody użytkowej, wysypisk śmieci,
pomieszczeń myjni samochodowych *

-

Opakowanie

hamuje proces karbonatyzacji betonu
odporna na chemiczne roztwory agresywne
elastyczna
odporna na promienie UV
wzmocniona włóknami polimerowymi
mostkuje ustabilizowane rysy do 1mm

32 kg

Narzędzia do aplikacji

TECHNILastic

2 mm

2,5 mm

3 mm

Zużycie

3,0 kg/m2

3,75 kg/m2

4,5 kg/m2

FOLIA W PŁYNIE

TECHNIGum

TECHNIGum jest gotową do użycia jednoskładnikową elastyczną masą uszczelniającą przeznaczoną
do wykonywania hydroizolacji wewnętrznych.
Masa po wyschnięciu jest nieprzepuszczalna dla wody.
Wypełnia rysy włoskowate w podłożu.
Po wyschnięciu jest mrozoodporna. *

Opakowanie

- umożliwia odparowanie wody z zawilgoconych
konstrukcji
- nie zawiera rozpuszczalników
- elastyczna, mostkująca pęknięcia
- odporna na promienie UV

4,5 kg, 15 kg

Narzędzia do aplikacji
TECHNIGum

2 warstw – 1mm.

Zużycie

1,1 kg/m2

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

TECHNIBand

Najwyższej jakości taśma TECHNIBand służy do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach
występowania zwiększonych naprężeń (tzw. miejsca krytyczne) pomieszczeń mokrych i wilgotnych.
Wykorzystuje się ją w miejscach naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych, przejść rur instalacyjnych
w łazienkach, kotłowniach, na tarasach, balkonach, basenach itp.
Zapewnia wodoszczelność warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych oraz niweluje naprężenie
izolowanych powierzchni. *

-

elastyczna
wodoszczelna
wytrzymała na rozciąganie
odporna na warunki atmosferyczne
łatwa w obróbce
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

* szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej wyrobu.
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Opakowanie
50 mb

SZABLONY SAMOPRZYLEPNE DO TYNKÓW

SZABLON CEGŁA - STANDARD

Wymiar

Opakowanie

103,5 x 88 cm

pudła kartonowe - po 50 szt

Wymiar

Opakowanie

103,5 x 88 cm

pudła kartonowe - po 50 szt

SZABLON KAMIEŃ NATURALNY
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SYSTEMY OCIEPLEŃ
TECHNITherm-A - system na bazie tynku akrylowego
TECHNITherm-SN - system na bazie tynku silikonowego
TECHNITherm-SIX - system na bazie tynku siloksanowego
TECHNITherm-M - system na bazie tynku mozaikowego
TECHNITherm Mineral - system na bazie tynku silikonowego
TECHNITherm SC - system na bazie tynku silikonowego z cząsteczkami srebra i miedzi
TECHNITherm White - system na bazie tynku silikonowego
Są to systemy ociepleń budynków, które polegają na zamocowaniu do zewnętrznej powierzchni ścian budynku izolacji termicznej z płyt
styropianowych i wykonaniu warstwy zbrojonej oraz wyprawy tynkarskiej. Systemy takie mogą być stosowane zarówno w obiektach nowo
budowanych oraz już eksploatowanych.
Warstwa izolacyjna chroni materiał konstrukcyjny przed bezpośrednim wpływem środowiska i wydłuża żywotność budynków.
Dzięki ilości dostępnych produktów, kolorów i struktur oraz dowolnego ich łączenia możliwe jest swobodne kształtowanie wyglądu elewacji.

UKŁAD WARSTW SYSTEMU - Z PŁYT STYROPIANOWYCH
TECHNITherm-A TECHNITherm-SN
1. Ściana zewnętrzna

TECHNIGrunt-A

2. Mocowanie
podstawowe

TECHNIGrunt-SN

TECHNITherm-SIX

TECHNITherm-M

TECHNIThermMineral

TECHNITherm-SC

TECHNIThermWhite

TECHNIGrunt-A

TECHNIGrunt-A

TECHNIGrunt-SN

TECHNIGrunt-SC

TECHNIGrunt-SN

TECHNIKlej-SC

TECHNIKlej-EL
Biały

TECHNIKlej-SC

TECHNIKlej-EL
Biały

zaprawa klejąca TECHNIKlej-N lub TECHNIKlej-EL

3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych
4. Mocowanie
dodatkowe

kołki plastikowe

5. Warstwa zbrojna

siatka zatopiona w zaprawie TECHNIKlej-EL

6. Podkład tynkarski

TECHNIFlex-A

TECHNIFlex-SN

TECHNIFlex-A

TECHNIFlex-A

TECHNIFlex-SN

TECHNIFlex-SC

TECHNIFlex-SN

7. Wyprawa tynkarska

TECHNITynk-A

TECHNITynk-SN

TECHNITynk-SIX

TECHNITynk-M

TECHNITynk-Mineral

TECHNITynk-SC

TECHNITynk-SN

8. Farba

TECHNIFarb-A

TECHNIFarb-SN

TECHNIFarb-SIX

-

TECHNIFarb-SN

TECHNIFarb-SC

TECHNIFarb-SN

ZALETY SYSTEMU OCIEPLEŃ (SYSTEM DOSTOSOWANY DO PŁYT STYROPIANOWYCH)
system nierozprzestrzeniający ognia
jeden z najlżejszych materiałów izolacyjnych
odporny na działanie wody i wilgoci
większa

trwałość

ścian

zewnętrznych

poprzez

ich

lepsze

zabezpieczenie

przed

niekorzystnych warunków atmosferycznych
odpowiednia izolacyjność termiczna ścian
zwiększona odporność na działanie pleśni, grzybów i bakterii
Zewnętrzna ściana budynku zagruntowana TECHNIGrunt
Zaprawa klejąca do styropianu TECHNIKlej-N lub TECHNIKlej-EL
Kołki mocujące styropian
Płyty styropianowe
Zaprawa klejąca do mocowania styropianu
i wykonania warstwy zbrojnej TECHNIKlej-EL
Siatka z włókna szklanego
Zaprawa klejąca do mocowania styropianu
i wykonania warstwy zbrojnej TECHNIKlej-EL
Masa podkładowa: TECHNIFlex
Tynk: TECHNITynk
Farba: TECHNIFarb
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wpływem

NOTA PRAWNA
1.
2.

Informacje przedstawione w katalogu oraz na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny.
Prezentacja produktów w katalogu oraz na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego.
3.
Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy, stąd istnieje możliwość różnicy wyglądu rzeczywistego
oferowanych produktów od prezentowanych w materiałach marketingowych, na wzornikach eksponowanych
w punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej producenta.
4.
Wszelkie informacje na temat gwarancji zawarte są w „Zasadach Udzielania Gwarancji na Produkty
TECHNITynk Sp. z o.o.”, dostępnych na stronie internetowej www.technitynk.pl

Firma TECHNITynk Sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„Wdrożenie technologii aplikowania aktywnych mikrobiologicznie cząstek srebra i
miedzi.”
w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”
POIR 03.02.02-00-0078/16
w ramach
III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Wartość projektu: 11.753.300,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5.286.981,95 zł
Opis projektu:
Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii aplikacji aktywnych mikrobiologicznie cząstek srebra i
miedzi, co pozwoli na wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonego systemu fasadowego TECHNITherm SC.
Obejmować on będzie następujące elementy:
- mieszanki suche – klej do styropianu oraz do zewnętrznej siatki zabezpieczającej, tj. TECHNIKlej SC oraz
- mieszanki mokre – w tym tynk zewnętrzny TECHNITynk SC, masa podkładowa TECHNIFlex SC oraz farba
elewacyjna TECHNIFarb SC.
Główne elementy rozbudowy:
1. Budowa hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniem technicznym.
2. Wykonanie niezbędnych instalacji (dotyczy hali produkcyjnej).
3. Wykonanie, dostawa i montaż silosów wraz z osprzętem.
4. Wybudowanie bunkra na mokry piasek z wyposażeniem.
5. Zakup, dostawa, montaż i rozruch linii do produkcji suchej.
6. Zakup, dostawa, montaż i rozruch linii do produkcji mokrej.
7. Zakup, dostawa i montaż instalacji wysokociśnieniowego mycia aparatów wraz z podczyszczalnią ścieków.
8. Sprężarka – zakup, dostawa, montaż, uruchomienie.
9. Zestaw do systemu sterowania automatycznego i wizualizacji linii technologicznej – zakup, dostawa i montaż.
10. Zakup, dostawa i wdrożenie systemu automatycznego sterowania i wizualizacji linii technologicznej.
11. Doradztwo techniczne.
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 znajdują się na stronie: https://www.poir.gov.pl/.
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CHEMIA BUDOWLANA DLA PROFESJONALISTÓW

TECHNITynk Sp. z o.o.
Rzeczków Kolonia 60
26-680 Wierzbica
tel./fax: 48 618 26 96
sekretariat@technitynk.pl
www.technitynk.pl

facebook.com/technitynk

WARSZAWA
RADOM
WIERZBICA
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