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Marzena Mysior-Syczuk 
Redaktor Naczelna Głosu PSB

Inwestorka  
na budowie

W nawiązaniu do artykułu, który zamieszczamy w tym numerze: SZEFOWE.  
Czy budownictwo to biznes dla kobiet? Chciałam potwierdzić opinie z jakimi 
spotykają się panie – szefowe – na budowie, ale z punktu inwestorki. Właśnie 
zakończyłam budowę domu, przeprowadzam się… Na placu budowy byłam jedy-
ną kobietą wśród wielu mężczyzn. Nie jeden raz musiałam udowadniać, że znam 
się na materiałach, że to ja wybieram materiały z których chce budować. Ale też 
korzystałam z ich rad, to przecież oni mają większe doświadczenie w budowaniu 
domu. Wykonawcy wiedzieli, że muszą dbać o porządek, że jestem wymagająca, 
dokładna i czepiam się detali, że wszystko ma być idealnie dopasowane, szcze-
gólnie w wykończeniach. Z jednej strony to ciężka praca, a z drugiej satysfakcjo-
nująca. Zapraszam do ciekawego fotoreportażu na str. 40–43.
Zachęcam do przeczytania tematu numeru o stosowaniu nowoczesnej chemii bu-
dowlanej, którą przedstawiają specjaliści z firmy: Baumit, Franspol, Kreisel, Sopro  
i Selena (str. 4–15).
Klientom Polskich Składów Budowlanych polecam lekturę 67 informacji nt. no-
wości budowlanych 2015 r. oferowanych przez dostawców Grupy – str. 19–35.
Dokąd zmierza rynek? Rekomenduje opracowanie dt. wyrobów dla budownictwa 
– co Polska kupuje, a co sprzedaje. Proporcja wynosi 1:5 (str. 38–39).
W nowym cyklu artykułów poświęconych metodyce leczenia chorób najczęściej  
występujących u pracowników wykonujących prace budowlane zwracam uwagę 
na materiał nt. schorzeń reumatologicznych (str. 44).
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Dawniej, jedyną ochronę muru stanowiły 
nakładane w  grubej warstwie, tradycyjne 
tynki mineralne, które nie zapewniały 
odpowiedniej izolacji cieplnej. Wraz ze 
wzrostem świadomości ekologicznej 

Zaawansowana technologia chemii budowlanej pozwala dziś  
na budowę i remont przy zastosowaniu najnowocześniejszych  
mieszanek tynkarskich, zapraw klejowych, fug i uszczelniaczy.  
Ich rodzaje i zastosowanie przedstawiają eksperci z firm: BAUMIT, 
FRANSPOL, KREISEL, SOPRO i SELENA. 

i  postępem technologii, zaczęto poszuki-
wać sposobów na poprawę efektywności 
energetycznej budynków. Najpopular-
niejszym rozwiązaniem stosowanym 
w   ostatnich latach na fasadach budyn-

ków są systemy ociepleń oparte na pły-
tach termoizolacyjnych ze styropianu 
lub wełny mineralnej, z   wykończeniem 
w   postaci cienkowarstwowego tynku 
(ETICS). I choć zdarza się, że na pierw-
szy rzut oka tynki mają identyczny kolor 
i  fakturę – różnią się jednak między sobą 
parametrami, w   zależności od rodzaju 
użytego w  nich spoiwa.

TYNKI MINERALNE

Jako jedyne w   grupie tynków cienko-
warstwowych produkowane są na bazie 
cementu i   oferowane w   postaci suchej 

TOMASZ JARZYNA – product manager Baumit sp. z o.o.

Na ocieplenie – tynki 
cienkowarstwowe

Dobór dekoracyjnej wyprawy fasady budynku to 
decyzja na lata. Aby elewacja długo spełniała swo-
je funkcje, stanowiąc przy tym efektowną wizytówkę 
domu, należy zadbać o to, by wybór ten podykto-
wany był nie tylko kolorem czy strukturą, ale także 
właściwościami technicznymi tynku.

StoSowANie  

NowoczeSNej  

chemii buDowlANej

Fot. Baumit
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StoSowANie  

NowoczeSNej  

chemii buDowlANej

mieszanki do rozrobienia z  wodą. Zdają 
egzamin na terenach o  niewielkim zanie-
czyszczeniu powietrza. Ich najwięk-
szą zaletą jest paroprzepuszczalność, 
pozwalająca ścianom „oddychać”. Co 
więcej, tynki mineralne charakteryzują 
się stosunkowo wysokim pH, a  takie śro-
dowisko nie sprzyja rozwojowi mikroor-
ganizmów. Są jednak całkowicie pozba-
wione elastyczności, mają duże pory 
i   są nasiąkliwe, a   gama kolorów tynku 
barwionego w   masie jest ograniczona. 
Tynki mineralne wymagają malowania 
powierzchni dla zapewnienia dodatko-
wej ochrony systemu ociepleń. 

TYNKI AKRYLOWE

O  ich właściwościach decyduje zastoso-
wane w  nich spoiwo, którym jest żywica 
akrylowa. Są to najbardziej elastyczne 
spośród tynków cienkowarstwowych. 
Stosując je, mamy pewność, że warstwa 
elewacyjna nie popęka. Wykazują dużą 
odporność na uszkodzenia mechaniczne. 
Ich atutem jest również hydrofobowość, 
która jednak idzie w  parze z  niską paro-
przepuszczalnością, przez co nadają się 
głównie do systemów ociepleń ze styro-
pianem. Ze względu na elektrostatycz-
ność powierzchni powodują przyciąganie 

cząsteczek brudu i  kurzu. Lekko kwaśny 
odczyn tynków akrylowych sprawia, że 
są mało odporne na korozję biologiczną, 
dlatego niezbędnym ich elementem, sto-
sowanym przez producentów, są dodat-
kowe substancje biobójcze.

TYNKI SILIKONOWE

Spoiwem są w  tym przypadku mieszanki 
żywic silikonowych z   dodatkiem spoiw 
polimerowych. Dzięki temu mogą być 
one stosowane na różnych podłożach 
mineralnych lub dyspersyjnych. Ich 
powłoka jest bardzo odporna na zanie-
czyszczenia. Są paroprzepuszczalne, 
a  przy tym posiadają wysokie właściwo-
ści hydrofobowe. Nie nasiąkają wodą. Ich 
powłoka nie przyciąga cząsteczek brudu, 
a  przy tym pozwalają się łatwo zmywać, 
usuwając ewentualny kurz, np. poprzez 
opady deszczu. Są również bardzo ela-
styczne, a  przez to odporniejsze na rysy 
i   pęknięcia. Nie wymagają tak częstych 
zabiegów konserwacyjnych, jak tynki 
akrylowe. W  obliczu tak wielu istotnych 
zalet wyprawy silikonowe uznawane są 
za najlepsze spośród powszechnie sto-
sowanych cienkowarstwowych tynków 
dekoracyjnych.

TYNKI SILIKATOWE

Tynki silikatowe mają postać masy 
wyprodukowanej na bazie krzemianu. 
Są wysoko paroprzepuszczalne, dzięki 
czemu w  ścianie nie gromadzi się nad-
miar wilgoci. Ponadto za sprawą zasado-

wości stanowią naturalną barierę przed 
atakiem pleśni i   innych mikroorgani-
zmów. Ich aplikacja wymaga wprawy 
i   fachowości wykonawców, spełnienia 
wymaganego reżimu technologicznego, 
związanego z   całkowicie suchym pod-
łożem oraz wyższą, niż przy żywicznych 
tynkach, temperaturą aplikacji wyno-
szącą minimum +8°C.  

ODMIANY TYNKÓW

Na rynku dostępne są również inne 
odmiany tynków, np.: tynki silikatowo-
-silikonowe, będące masami silikatowymi 
modyfikowanymi żywicą silikonową 
o   dodatkowych właściwościach wiążą-
cych. Mają one cechy zarówno tynków 
krzemianowych – zmniejszone ryzyko 
porastania pleśniami i  glonami, oraz sili-
konowych, posiadających właściwości 
antystatyczne, ułatwiające utrzymanie 
czystości. Wykazują one wysoką paro-
przepuszczalność oraz dają się łatwo 
aplikować w   warunkach, jakie obowią-
zują dla tynków żywicznych.

TYNK NANOPOROWY

Najnowszą, najbardziej zaawansowaną 
odmianą tynku na bazie krzemianu, 
jest tynk nanoporowy, oparty o   nano-
technologię i   proces fotokatalizy. Tynk 
ten oprócz standardowych cech, jak 
np. wysoka paroprzepuszczalność, daje 
najlepsze, nieporównywalne z  pozosta-
łymi tynkami efekty utrzymania elewacji 
w  czystości. Specjalna nanokrystaliczna Nakładanie tynku cienkowarstwowego 
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budowa powierzchni tynku powoduje 
brak możliwości osadzania się najmniej-
szych nawet cząsteczek brudu i   kurzu, 
a   do samooczyszczania nie potrzeba 
nawet deszczu, wystarczy jedynie wilgoć 
z  powietrza. Natomiast przed zakażeniem 
mikrobiologicznym skutecznie chroni 
proces fotokatalizy, który aktywowany 
jest w  naturalny sposób, za pomocą świa-
tła dziennego. W  ten sposób neutralizuje 
mikroorganizmy i   zapobiega porastaniu 
elewacji algami i  glonami.

KRYTERIA WYBORU TYNKU

Wybierając tynk elewacyjny wielu inwe-
storów kieruje się wyłącznie jego barwą 
ewentualnie fakturą. Tymczasem wyboru 
wyprawy wierzchniej nie należy zaczynać 
od wzornika kolorów, a  od uświadomie-
nia sobie, że różne rodzaje tynków cien-
kowarstwowych mają różne właściwości. 
Dlatego należy zdecydować się na taki 
rodzaj tynku, który będzie najbardziej 
odpowiedni ze względu na sposób ocie-
plenia ściany i  lokalizację budynku.

IZOLACJA ROBI RÓŻNICę

Pierwszym kryterium wyboru rodzaju 
tynku powinien być rodzaj izolatora uży-
tego do ocieplenia ścian. Wełna mine-
ralna jest materiałem paroprzepuszczal-
nym. Najbliższym jej odpowiednikiem 
jest wysoko paroprzepuszczalna odmiana 
styropianu, tzw. „open”. Jest to materiał 
o   niskiej nasiąkliwości w   stosunku do 
wełny, posiadający bardzo wiele małych 
otworków powodujących niski współ-
czynnik oporu dyfuzyjnego. Materiały 
takie stosuje się na ścianach, które mają 
„oddychać”. Są to zwykle świeżo wznie-
sione mury, w  których jest wilgoć tech-
nologiczna. Jeśli zamkniemy taką ścianę 

tynkiem o  wysokim oporze dyfuzyjnym, 
np. akrylowym, mogłoby dojść do kon-
densacji pary wodnej w  warstwie termo-
izolacji. W  przypadku ścian ocieplonych 

Zacieranie tynku cienkowarstwowego pacą 
plastikową

wełną mineralną, należy wybierać tynki 
paroprzepuszczalne – mineralne, silika-
towe, silikonowe lub nanoporowe. Jeśli 
ocieplamy dom zwykłym styropianem, 
możemy wybrać dowolny tynk.

OTOCZENIE MA ZNACZENIE 

Usytuowanie domu ma ogromny wpływ 
na trwałość elewacji. Ważne jest nie 
tylko miejsce, w   którym stoi budynek, 
ale również poziom wilgotności powie-
trza w   otoczeniu i   zanieczyszczenia 
atmosfery. W  pobliżu lasów, jezior, nad 
morzem, najlepiej sprawdzą się tynki 
odporne na korozję biologiczną: nano-
porowe, silikonowe, silikatowe lub sili-
katowo-silikonowe. Tam, gdzie elewacja 
jest narażona na uszkodzenia mecha-
niczne, warto zastosować tynki akrylowe 
ze względu na wysoką wytrzymałość na 
uderzenia. Przy ruchliwych ulicach i   na 
obszarach, gdzie może być dużo spalin 
i   innych zanieczyszczeń, sprawdzają się 
tynki silikonowe lub, zdające egzamin 
nawet w   najbardziej wymagających 
warunkach, tynki samoczyszczące oparte 
o  nanotechnologię i  proces fotokatalizy.

SZTUKA TYNKOWANIA

Tynk cienkowarstwowy aplikuje się nie-
rdzewną pacą stalową w  warstwie równej 
grubości ziarna, a  następnie zaciera pła-
ską pacą z  tworzywa sztucznego w  celu 
uzyskania pożądanej faktury. W   przy-
padku stosowania tynku o   strukturze 
drapanej, zaciera się go bezpośrednio 
po zaciągnięciu, wykonując koliste ruchy 
plastikową pacą. Tynk o  strukturze row-
kowej zaciera się po krótkim przeschnię-
ciu, wykonując ruchy koliste, poziome 
lub pionowe pacą z   tworzywa sztucz-
nego. Ważne jest, aby duże i   płaskie 
powierzchnie tynkować w  jednym cyklu 
roboczym. Aby uniknąć wystąpienia 
różnic w   odcieniu i   strukturze, przerwy 
w  pracy należy zaplanować z  wyprzedze-
niem, np. w   narożnikach i   załamaniach 
budynku, pod rurami spustowymi czy na 
styku kolorów. Jeśli pojawia się koniecz-
ność zrobienia nieplanowanej przerwy, 
miejsce łączenia zakrywa się papierową 
taśmą samoprzylepną. Pierwsze 24 
godziny mają kluczowe znaczenie w  pro-
cesie wiązania tynków. Dlatego w  okresie 
ich dojrzewania elewację trzeba chronić 
przed silnym nasłonecznieniem oraz 
opadami atmosferycznymi stosując siatki 
osłonowe.

»	niewłaściwy dobór tynku. Mimo, że 
aplikacja wszystkich rodzajów tyn-
ków jest identyczna, różnią się one 
właściwościami i   przeznaczeniem. 
tynk cienkowarstwowy powinien 
być dostosowany do konstrukcji 
budynku oraz jego otoczenia,

»	nieodpowiednie przygotowanie 
podłoża. Podstawą, w przypadku 
nakładania tynków cienkowarstwo-
wych jest właściwe przygotowanie 
podłoża. Musi być ono suche, nie- 
zmrożone, stabilne, niespękane, 
a  także równe oraz wolne od kurzu, 
tłuszczu i  wykwitów, 

»	pominięcie warstwy podkładowej. 
Nakładanie tynku dekoracyjnego bez 
warstwy podkładowej powoduje 
odspojenie się powłoki dekoracyjnej 
od ściany. Przed nałożeniem tynku 
podłoże trzeba wzmocnić prepara-
tem gruntującym, wyrównującym 
jego chłonność,

»	niesprzyjające warunki atmosfe-
ryczne. Niskie temperatury i   pod-
wyższona wilgotność, a   także silne 
słońce zaburzają prawidłowe wiąza-
nie tynku. Prace elewacyjne można 
wykonywać przy temperaturze min. 
5°c, dla tynków silikatowych zaś 
między 8oc a 25oc, 

»	brak siatek osłonowych na rusz-
towaniach. Siatki chronią apliko-
wane materiały elewacyjne przed 
zbyt szybkim wysychaniem, a  także 
przed słońcem, deszczem, czy wia-
trem. warunki wysychania poszcze-
gólnych warstw wykończenia fasady 
powinny być jednorodne,

»	nakładanie tynków na wilgotne 
podłoże. wilgoć uwięziona pod tyn-
kiem, może powodować wykwity 
i   przebarwienia lub pojawianie się 
pęcherzy, w   przypadku nisko paro-
przepuszczalnych tynków akrylo-
wych, 

»	przerywanie prac w   trakcie tyn-
kowania. Jeżeli prace budowlane 
zostaną przerwane w  trakcie nakła-
dania tynku, to na gotowej elewacji 
będą widoczne wyraźne i   nieregu-
larne granice pomiędzy poszczegól-
nymi etapami prac.

BŁęDY POPEŁNIANE PRZY 
STOSOWANIU TYNKÓW 
CIENKOWARSTWOWYCH
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Zwilżanie

Tynki jako jeden z   elementów nowo-
czesnych technologii w   budownictwie, 
nie są trudne do wykonania. Wyma-
gają jednak pewnych umiejętności oraz 
staranności wy konywania poszczegól-
nych etapów pracy. W   przypadku ekip 
wykonawczych, powinniśmy wymagać 
również znajomości norm egzekwowa-
nych przez inspektorów nadzoru. Pra-
widłowo wykonany tynk powinien mieć 
powierzchnię płaską, a  krawędzie proste 
lub o  innym kształcie i  przebiegu, zgod-
nie z  kształtem podłoża i  uzgodnieniami. 
Powierzchnia tynku powinna być gładka, 
o  naturalnym stopniu szorstkości. Barwa 
tynku powinna być jednolita na całej 
tynkowanej powierzch ni pomieszcze-
nia. Dopuszcza się nieznaczne różnice 
odcieni barwy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed przystąpieniem do tynkowania 
należy przygotować podłoże, w   szcze-
gólności oczyścić je z   brudu, kurzu, 
zatłuszczeń i   innych zanieczyszczeń. 
Pod tynki gipsowe podłoże powinno być 
zagruntowane odpowiednimi środkami. 
Gruntowanie należy wykonać co naj-
mniej 24 godziny przed tyn kowaniem, 
aby podłoże z  naniesionym preparatem 
całkowicie wyschło. Odsłonięte części 
metalowe należy zabezpieczyć przed 
korozją. W   przypadku tynków cemen-
towo-wapiennych wystarczy zastoso-
wanie obrzutki i  zwilżenie wodą. Należy 
stosować typowe narzędzia tynkarskie, 
stosowane do tego rodzaju robót, wyko-
nane z   materiałów niekorodujących. 
Wybierając tynk, należy zwrócić uwagę 
na jego parametry użytkowe. Nie należy 

DOMINIK DOMAŃSKI – specjalista ds. rozwoju i marketingu Franspol sp. z o.o.

tynki wewnętrzne

Doskonałym sposobem przygotowania ścian wewnętrznych do ostateczne-
go dekoracyjnego wykończenia jest zastosowanie tynku. jest to szybki i prosty  
sposób na wyrównanie i wygładzenie powierzchni ścian pokoju, kuchni, łazienki, 
czy klatki schodowej. można to zrobić ręcznie lub maszynowo.

Gruntowanie Nakładanie maszynowe

Gąbkowanie

Wstępne wyrównanie łatą „H” 

Tynki gipsowe – wygładzanie „ piórem”

Ostateczne wyrównanie łatą trapezową

Kontrola równości
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przekraczać minimalnej ani maksymal-
nej grubości tynku, wskazanej przez pro-
ducenta. W   skrajnym przypadku mogą 
pojawić się spękania w związku z nie-
prawidłowym schnięciem i naprężeniami 
powstającymi w  czasie tego procesu. Do 
pomieszczeń typu łazienka, piwnica, 
pralnia czy suszarnia należy wybrać tynk 
cementowo-wapienny, który odporny 
będzie na podwyższoną wilgotność. 
Tynki gipsowe stosujemy w  pomieszcze-
niach suchych o  maksymalnej wilgotno-
ści 70% . Podstawową zaletą ich użycia 
jest powstający we wnętrzu mikroklimat, 
dzięki zdolności wchłaniania i  oddawa-
nia wilgoci z  powietrza. Tynki te charak-
teryzują się również dobrą izolacyjnością 
cieplną. 
Świeży tynk w   czasie dojrzewania nie 
wymaga specjalnej pielęgnacji, zaleca 
się, w  ciągu 24 h chronić go przed prze-
ciągami i   intensywnym suszeniem. Pra- 
ce wykonywać należy w temp. podłoża 
i   otoczenia od +5oC do 25oC. Prace 
tynkarskie można wykonywać również 
zimą, pamiętając jednak, aby tempe- 
ratura podłoża i  otoczenia nie była niższa 
niż +5oC podczas tynkowania i  schnięcia. 

NAKŁADANIE I  OBRÓBKA

W  celu wyprowadzenia linii pionowych 
i   poziomych ściany, należy osadzić na 
wszystkich wystających krawędziach 
narożniki siateczkowe. Listwy prowadzące 
warto stosować szczególnie w  pomiesz-
czeniach, w   których będą układane 
płytki ceramiczne. Przed rozpoczęciem 
tynkowania można ustawić rusztowanie.  
Tynk narzuca się na ścianę w  miarę równą 
warstwą. Większe ubytki należy uzupeł-
nić dorzucając zaprawę według zasady 
„mokre na mokre”. Wyrównywanie 
powierzchni zaprawy należy rozpocząć 
po częściowym jej stwardnieniu. Następ-
nie należy przeprowadzić wstępną kon-
trolę równości za pomocą poziomnicy, 
przykładając ją w   różnych miejscach. 
Ewentualne odchylenia od poziomu 
należy skorygować. Bardzo ważne jest 
sprawdzenie, czy poziom został zacho-
wany przy zetknięciu sufitu ze ścianami. 
Jeżeli powstały odchylenia, powierzch-
nię zaprawy na suficie, przy zetknię ciu ze 
ścianami, należy wyrównać przy pomocy 
skrobaka, równomiernie i  delikatnie usu-
wając nim nadmiar stwardniałej zaprawy.  
Po dalszym stwardnieniu zaprawy należy 
wygładzić powierzchnię, w celu uzyskania 

równej i gładkiej powierzchni. Tuż przed 
całkowitym stwardnieniem zaprawy, stan 
ten ocenia się dotykając zaprawy ręką, 
powierzchnię tynku należy zrosić roz-
proszonym strumieniem czystej wody, 
tzw. mgiełką. Bezpośrednio po zroszeniu 
należy zatrzeć tynk gipsowy pacą gąb-
kową, a ostateczne wygładzanie wyko-
nać przy pomocy szpa chli długiej tak, aby 
otrzymać jednakową i  gładką powierzch-
nię. Tynk cementowo-wapienny można 
zatrzeć pacą styropianową lub gąbką 
i  pozostawić do wyschnięcia.

GIPSY I  GŁADZIE

Odrębną kategorię tynków, w   nomen-
klaturze polskiej normy PN-EN 13279 
stanowią masy i   zaprawy służące do 
cienkowarstwowego wyrównywania po-
wierzchni. Są to gładzie gipsowe i  szpa-
chlowe (również gotowe) oraz gipsy 
szpachlowe, sklasyfikowane wg normy 
jako tynk gipsowy do zastosowań we-
wnętrznych. Głównym składnikiem tych 
produktów jest naturalny gips pocho-
dzenia osadowego. Przed zastosowa-
niem w   budownictwie przechodzi on 
obróbkę cieplną oraz mielenie. W   za-
leżności od grubości ziarna i  zastosowa-
nych komponentów powstaje produkt 
finalny o   różnym przeznaczeniu – gips 

Tynk tradycyjny 
cementowo-wapienny
»	niestosowanie obrzutki,
»	zbyt gruba warstwa tynku,
»	zastosowanie nieodpowiednich 

narzędzi do wyrównywania dużych 
powierzchni,

»	nieprzestrzeganie czasu obróbki.

Tynk gipsowy
»	niewłaściwe zagruntowanie podłoża,
»	niewłaściwa grubość tynku,
»	nieprzestrzeganie etapów techno-

logicznych,
»	niewłaściwa pielęgnacja w  czasie 

dojrzewania tynku.

NAJCZęŚCIEJ POPEŁNIANE 
BŁęDY

Gruntowanie Szpachlowanie Szlifowanie

budowlany, szpachlowy lub tynkarski. 
Podobnie, jak w   przypadku tynku gip-
sowego, gipsy i   gładzie szpachlowe 
wykazują dużą zdolność pochłaniania 
i  uwalniania pary wodnej z  otoczenia, co 
w  praktyce oznacza korzystny wpływ na 
mikroklimat pomieszczeń. Ze względu 
na to, że gips pod wpływem wilgoci robi 
się miękki, nie należy szpachlować pod-
łoży w   miejscach narażonych na pod-
wyższoną wilgotność (np. w  suszarniach, 
łazienkach, itp.). Zaletą gipsów i   gładzi 
szpachlowych jest ich drobnoziarni-
stość, dzięki czemu można stosować je 
cienkowarstwowo. Pozwala to uzyskać 
idealnie gładkie podłoże, przygotowane 
do ostatecznego wykończenia farbą lub 
innymi technikami dekoracyjnymi. 
 
RęCZNIE LUB MASZYNOWO

Mieszanki cienkowarstwowe powinny 
być aplikowane na powierzchnie suche, 
nośne, stabilne, oczyszczone z   kurzu, 
resztek farb i   innych zabrudzeń. Przed 
nałożeniem mieszanki, powierzchnię 
należy zagruntować, a   wszystkie styka-
jące się z  zaprawą elementy stalowe za-
bezpieczyć antykorozyjnie. Ważny jest 
właściwy dobór proporcji proszku i  wody 
oraz dokładne wymieszanie składników 
w   celu uzyskania jednorodnej masy. Po 
upływie 5 minut zaprawę należy po-
nownie wymieszać, aby proces wiązania 
przebiegał optymalnie. Masę naciąga się 
równomiernie, za pomocą nierdzewnej 
pacy, silnie dociskając do podłoża. Po na-
łożeniu i  wyschnięciu drobne nierówno-
ści należy usunąć papierem ściernym lub 
siatką do szlifowania. Podczas wysycha-
nia należy unikać bezpośredniego nasło-
necznienia i   przeciągów oraz zapewnić 
właściwą wentylację pomieszczeń.
Część producentów posiada w   ofercie 
gładzie i   gipsy, które z   powodzeniem 
można nakładać maszynowo za pomocą 
agregatów wyposażonych w  odpowied-
nie dysze. Taka aplikacja minimalizuje 
straty materiałowe, skraca czas pracy 
i  umożliwia precyzyjne nakładanie rów-
nej warstwy materiału.
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BARTOSZ POLACZYK – Kreisel Technika Budowlana sp. z o.o.

Kleje i zaprawy klejowe

chcąc w pełni cieszyć się okładzinami ceramicznymi na podłodze czy ścia-
nach, należy odpowiednio dobrać do nich klej w zależności od rodzaju płytek, 
podłoża i miejsca ich położenia. Gwarantem trwałości całego rozwiązania jest 
prawidłowe wykonawstwo. 

Płytki dostępne na rynku to ceramika, 
terakota, klinkier, gres i   kamień natu-
ralny. Z   trzema pierwszymi radzą sobie 
zazwyczaj najbardziej podstawowe kle-
je. Do gresu i  kamienia potrzeba klejów 
o   podwyższonych parametrach. Ponad-
to należy uwzględnić różnorodność 
podłoży. Mogą to być tynki, płyty g-k, 
jastrychy, wylewki, np. z   ogrzewaniem 
podłogowym, podłoża drewnopochod-
ne, płynne folie. O  rodzaju użytego kle-
ju decyduje też miejsce ułożenia okła-
dziny. Inny klej będzie stosowany do 
wewnątrz, inny na zewnątrz pomiesz-
czeń, inny na taras, a   inny do okładzin 
w  basenie.

KLEJE WEDŁUG NORMY

Aby dobrze dobrać zaprawę klejową, 
warto zaznajomić się z   podstawowym 
podziałem klejów według normy PN-EN 
12004. Kleje cementowe oznaczone są 
literą C i   dzielą się na dwie klasy: ozna-
czone cyfrą 1 (kleje podstawowe – przy-
czepność >0,5  MPa) i  oznaczone cyfrą 2 
(kleje o   podwyższonych parametrach – 
przyczepność >1,0  MPa). 
Kleje klasy C2 są na pewno lepsze od 
C1, mają większą przyczepność, a   co się 
z  tym wiąże, więcej składników chemicz-
nych i   dodatków modyfikujących. Tym 
samym są bardziej uniwersalne i   łatwiej 
się nimi pracuje. W  obrębie jednej klasy 
mamy do czynienia z  klejami różniącymi 
się przede wszystkim właściwościami 
użytkowymi i   przeznaczeniem. Niektó-
re będą lepsze na tarasy, inne do gresu, 
a   jeszcze inne do płytek dużych forma-
tów. 
Kleje mogą mieć także specjalne cechy 
i  wówczas są oznakowane odpowiednią 

literą według normy. Te, które szybko 
wiążą, sygnowane są literą F. Na płytki 
ceramiczne, gresowe przyklejone taki-
mi klejami można wchodzić już po kil-
ku godzinach. Po takim czasie możliwe 
jest także spoinowane. Inną cechą jest 
wydłużenie czasu otwartego >30 min, 
dzięki czemu praca przy użyciu takich 
klejów jest łatwiejsza, dłużej są one go-
towe do przyklejenia płytki po nałoże-
niu na podłoże. Kleje takie oznakowane 
są literą E. Większość klejów do płytek 
to wyroby cienkowarstwowe do 5 mm. 
Niektóre, do 10 mm grubości znajdują 
zastosowanie na podłożach o   niedu-
żym stopniu nierówności. Ciekawym 

rozwiązaniem są kleje grubowarstwo-
we, najczęściej podłogowe, stosowane 
niekiedy do 20 mm grubości. Często 
są one upłynnione, dzięki czemu lepiej 
wypełniają spodnią stronę płytki. Nie 
trzeba ich wtedy „dobijać” gumowym 
młotkiem, aby płytki lepiej się przykle-
iły. Takie rozwiązanie jest idealne do 
okładzin wielkoformatowych.
Niektóre kleje mogą mieć także spe-
cjalne dodatki. Przykładem tego jest 
tras – minerał pochodzenia wulkanicz-
nego. Wiąże on związki wapna w  zapra-
wie i   tym samym redukuje możliwość 
wystąpienia przebarwień i   wykwitów.  
Kleje z   dodatkiem trasu stosuje się 
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Przekrój przez system Nakładanie kleju na spodnią część płytki

Nakładanie kleju na OSB Przyklejanie płytek

Nakładanie kleju na płytę gipsowo-kartonową Nanoszenie dwuskładnikowej zaprawy polime-
rowo-cementowej

przede wszystkim do montażu okła-
dzin kamiennych, szczególnie mar-
murowych. W   przypadku niektórych 
rodzajów kamienia bardzo istotny jest  
także kolor zaprawy. Do płyt nasiąkli-
wych, nieodpornych na przebarwienia 
związane z   kontaktem z   szarym ce-
mentem, zaleca się stosowanie klejów  
białych. 

JAK PRZYKLEIć OKŁADZINę?

Przed przystąpieniem do układania pły-
tek należy starannie rozplanować ich 
położenie. W   narożach, przy ościeżni-
cach drzwiowych, nad obrzeżami wanien 
i   brodzików, należy rozplanować płytki 
tak, aby skrajna pozostała w   całości lub 
aby odciąć jedynie wąski kilkucentyme-
trowy pasek. Rozplanowując układ pły-
tek należy wziąć pod uwagę szerokość 
spoin.
¡	Wielkość spoin należy dopasować  

do wielkości płytek.
¡	Nie należy moczyć płytek przed 

przyklejaniem.
¡	Stwardniałej zaprawy nie można  

mieszać ze świeżym materiałem,  
ani też ponownie rozrabiać wodą.

¡	Nie przyklejać płytek „na placki”, 
powoduje to tworzenie się pustych 
miejsc pod płytkami, a tym samym 
możliwość ich pękania.

¡	Nie należy wyrównywać podłoża  
zwykłymi zaprawami do płytek.

¡	Płytka powinna być pokryta co 
najmniej w 70% zaprawą klejącą, 
a  w  miejscach intensywnie eksplo-
atowanych, wilgotnych i  na zewnątrz 
pomieszczeń w  90–100%. 

PODŁOŻE I  WYKONAWSTWO

Odpowiednio dobrany klej to nie wszyst-
ko. Bardzo istotne jest uniknięcie błędów 
wykonawczych. A   najwięcej problemów 
przysparza właściwe przygotowanie 
podłoża. Wszelkiego rodzaju farby, gła-
dzie nie są podłożami pod płytki, dla-
tego też należy je usunąć. Zwykła farba 
wewnętrzna, gładź, po przetarciu ręką 
często dobrze trzyma się podłoża. Nie-
stety, wyroby te mają bardzo słabą wy-
trzymałość, są miękkie, co powoduje, że 
w  kontakcie z  klejem odspajają się. Zda-
rza się to nawet po pewnym czasie, pod 
wpływem ciężaru okładziny. Często nie 
zwraca się uwagi na wytrzymałość pod-
łoża, szczególnie na starych wylewkach 
cementowych, czy tynkach cementowo-

-wapiennych. Słabe, pyliste, piaszczące 
podłoża najlepiej od razu usunąć, ponie-
waż gruntowanie zwykłymi preparatami 
nie jest skuteczne. Penetrują one pod-

»	nieodpowiednio dobrany klej  
do podłoża i  rodzaju płytki,

»	klejenie płytek, szczególnie  
podłogowych, na placki,

»	nie wypełnienie klejem spodniej 
strony płytek w  pomieszczeniach 
wilgotnych oraz na zewnątrz, 

»	przekraczanie zalecanych grubości 
warstw kleju,

»	zły dobór środków gruntujących, 
nieodpowiedni do danego podłoża,

»	nie usunięcie podłoży słabych, 
osypujących się,

»	klejenie na pozostałości mas  
bitumicznych,

»	klejenie na podłoże przygotowane 
gładziami i  masami gipsowymi,

»	klejenie na stare farby wewnętrzne 
(kredowe).

NAJCZęŚCIEJ POPEŁNIANE 
BŁęDY PRZY KLEJENIU  
GLAZURY

łoże tylko na niewielką głębokość. Od-
spojenie następuje w  najsłabszym miej-
scu układu, którym najczęściej jest źle 
przygotowane podłoże. Oprócz wymiany 
podłoża można w  takim przypadku użyć 
gruntu głęboko penetrującego. Kolejnym 
błędem jest klejenie płytek na placki 
oraz brak smarowania płytek na spodniej 
stronie, gdy wymaga tego miejsce stoso-
wania, np. na tarasach, balkonach. Puste 
miejsca, to ryzyko wniknięcia wody, któ-
ra pod wpływem mrozu może rozsadzać 
płytki. Miejsca bez kleju na płytce, nara-
żają okładzinę na uszkodzenie mecha-
niczne. Prawidłową metodą nanoszenia 
kleju jest nakładanie go pacą zębatą. 
Dobór wielkości zębów pacy zależy od 
wymiarów płytki – im większe płytki, tym 
mniejszy ząb pacy. W  kuchniach, łazien-
kach, na tarasach i   balkonach wymaga-
ne jest także stosowanie odpowiednich 
izolacji podpłytowych, np. foli w   płynie 
(wewnątrz pomieszczeń) lub zapraw 
polimerowo-cementowych jedno-, jak 
i   dwuskładnikowych (na zewnątrz po-
mieszczeń). Izolacje te zapobiegają prze-
nikaniu wilgoci w  głąb konstrukcji. 
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PIOTR SOKULSKI – senior product analyse manager Sopro Polska sp. z o.o. 

zaprawy fugowe i fugi

Przy wyborze fug, oprócz walorów estetycznych, należy uwzględnić rodzaj,  
wielkość i grubość okładziny, szerokość i głębokość szczeliny fugowej, zakładany 
sposób użytkowania i przewidywane obciążenia. 

Przestrzenie pomiędzy płytkami to 
miejsca, w   których mogą gromadzić się 
zanieczyszczenia, przypadkowo rozla-
ne ciecze, wody opadowe w   przypad-
ku okładzin zewnętrznych oraz płynne 
środki, świadomie używane do zabie-
gów czyszczących. Dzięki zafugowa- 
niu płytek, powierzchnia okładziny scala 
się, co ułatwia utrzymywanie czystości.
Powszechnie stosowane wypełniacze do 
szczelin fugowych to zaprawy cemen-
towe i epoksydowe. Poza tym, wśród 
materiałów do wypełniania szczelin dy-
latacyjnych, jako dopełnienie systemu, 
stosowane są różnego typu fugi trwale 
elastyczne, jak np. silikony, masy po-
liuretanowe lub wypełniacze na bazie 
MS-polimerów.
 
ZAPRAWY CEMENTOWE

Na etapie opracowywania receptur, po-
przez odpowiedni dobór proporcji okre-
ślonych składników, można dostosować 
właściwości zaprawy, wpływając na jej 
wytrzymałość, spoistość, przyczepność 
czy elastyczność. Najczęściej, spośród 
zapraw fugowych, stosowane są za-
prawy cementowe. Rynek oferuje dużą 
różnorodność począwszy od fug o  stan-
dardowej wytrzymałości, stosowanych 
głównie w   budownictwie mieszkanio-
wym, poprzez zaprawy o  podwyższonej 
wytrzymałości do większych obciążeń, 
aż po wysokowytrzymałe w  technologii 
Mikrodur do zastosowania w  obiektach 
przemysłowych i  basenowych. 

ZAPRAWY NA BAZIE ŻYWIC 
REAKTYWNYCH

Zaprawy te składają się z  żywic epok-
sydowych (materiał wiążący), mine-

ralnych dodatków i   pigmentów. Są to 
zazwyczaj materiały dwuskładnikowe, 
tzn. składnik podstawowy musi zostać 
starannie wymieszany z   utwardza-
czem przed użyciem w  miejscu zasto-
sowania tak, aby powstała jednolita 
(homogeniczna) masa. Fugi epoksy-
dowe charakteryzują się wysoką od-
pornością na działanie chemikaliów, 
posiadają bardzo dobrą wytrzymałość 
mechaniczną i   przyczepność do kra-
wędzi płytek. 

NAPRęŻENIA I  ODKSZTAŁCENIA

Im większe formaty płytek i   różnice 
temperatur oddziałujących na okładzi-
nę w   trakcie eksploatacji, tym szersze 
powinny być fugi. Szerokość spoin i  ich 
ilość ma decydujący wpływ na roz-
kład sił i   redukcję naprężeń. Okładzina 
i  podłoże rozszerzają się i  kurczą odpo- 
wiednio do współczynnika rozsze-
rzalności oraz tempa nagrzewania się 
i   schładzania poszczególnych warstw. 
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Wprowadzanie i zmywanie zaprawy fugowej 
ukośnie do siatki spoin

Nakładanie zaprawy fugowej na powierzchnię 
okładziny

Umieszczanie sznura dylatacyjnego

Wypełnianie szczelin narożnych i dylatacyjnych 
fugą trwale elastyczną

»	brak właściwej oceny spoinowanej 
okładziny i  doboru odpowiedniej 
fugi (okładzina chłonna, niechłonna, 
wrażliwa na przebarwienia, 
wrażliwa na odkształcenia, trudno 
zmywalna),

»	stosowanie mocno pigmentowa-
nych fug do gresu polerowanego 
bez wykonania próby zmywalności,

»	nałożenie fugi w  nieoczyszczone 
szczeliny spoinowe, z pozostało-
ściami zaprawy klejowej,

»	zbyt szybkie przystąpienie do  
fugowania po przyklejeniu płytek,

»	fugowanie na zewnątrz w  nieko-
rzystnych warunkach atmosfe-
rycznych, opady deszczu, wysokie 
temperatury, spadek temperatury 
poniżej +5°c,

»	brak zabezpieczenia świeżo 
zafugowanych powierzchni przed 
niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi,

»	błędy w  dozowaniu wody, dodawa-
nie zbyt dużej ilości wody do fugi, 

»	niestaranne wymieszanie, brak 
mieszania mechanicznego,

»	zbyt rzadko wymieniana woda  
podczas zmywania dużych 
powierzchni,

»	niestaranna zabudowa fugi  
w  szczeliny spoinowe, 

»	zastosowanie nieodpowiednich 
narzędzi do zmywania fugi, zbyt 
duża ilość wody do zmywania,

»	spalenie fugi, zmywanie fugi na 
sucho, zbyt mała ilość wody pod-
czas obróbki,

»	zbyt wąskie fugi na tarasach  
i  podłogach ogrzewanych.

LISTA NAJCZęŚCIEJ  
POPEŁNIANYCH BŁęDÓW 
PODCZAS FUGOWANIA 
FUGAMI CEMENTOWYMI

strzeni na pochłanianie destrukcyjnej 
energii. Naprężenia pojawiają się za-
równo podczas rozszerzania się, jak 
i  kurczenia materiałów. 

FUGI TRWALE ELASTYCZNE

Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych 
stosuje się masy silikonowe trwale ela-
styczne. W   przypadku nawierzchni bru-
kowych i   obiektów tzw. małej architek-
tury krajobrazu stosuje się zazwyczaj 
wypełniacze poliuretanowe. Wysokiej 
jakości wypełniacze trwale elastyczne 
charakteryzują się wysoką ściśliwością 
i  bardzo dobrą przyczepnością. 

ZGODNIE Z  INSTRUKCJĄ

Podczas mieszania zapraw fugowych na-
leży zwrócić szczególną uwagę na ilość 
wody zarobowej. Trzeba pamiętać, żeby 
najpierw wlać wodę do naczynia, a   do-
piero później wsypać odpowiednią ilość 
zaprawy fugowej. Nigdy odwrotnie. Fugi 
mieszamy zawsze w  sposób mechaniczny, 
nie zapominając o   ponownym przemie-
szaniu po upływie czasu „dojrzewania”.
Gotową mieszankę nakładamy na po-
wierzchnię specjalną pacą do fugowania 
i  dokładnie wprowadzamy ją w  szczeliny 
fugowe. Płytki zmywamy zawsze pod ką-
tem do siatki spoin, dzięki temu głębo-
kość fugi będzie zawsze równomierna. 
Do zmywania używamy specjalnej pacy 
gąbkowej pamiętając o   częstym jej płu-
kaniu. 
Współczesny rynek budowlany oferuje 
bardzo szeroką paletę fug i   zapraw fu-
gowych. Należy pamiętać, że kolor fugi, 
choć bardzo istotny, nie może być je-
dynym kryterium wyboru. Elastyczność, 
gładkość powierzchni oraz, co bardzo 
ważne, odporność na zabrudzenia to 
bardzo ważne wskaźniki jakości fugi. 

Natomiast pozostałe elementy, które 
znajdują się w   strefie oddziaływania 
sił, czyli klej, fuga i   uszczelnienie po-
winny posiadać zdolność do odkształ-
ceń, adekwatną do wielkości naprężeń 
oszacowanych dla danego przypadku. 
Zatem im większa ilość fug na danej 
powierzchni, tym skutki naprężeń ła-
godniejsze oraz im szersza szczelina 
pomiędzy płytkami, tym więcej prze-
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TOMASZ ŁAKOMSKI, doradca techniczny ds. szkoleń Selena SA

Każdy z nas ma za sobą mniejszy lub większy remont domu, wykończenie miesz-
kania czy proste prace malarskie przy których trzeba było wypełniać różne 
szczeliny, rysy lub spękania przy użyciu specjalistycznych uszczelniaczy. warto 
przyjrzeć się bogatej ofercie tej grupy asortymentowej.

USZCZELNIACZE SILIKONOWE

Produkty tego rodzaju stanowią od wie-
lu lat najbardziej powszechną grupą 
uszczelniaczy stosowaną w   budownic-
twie. Swoje uznanie wśród wykonawców 
zdobyły dzięki bardzo dobrej przyczep-
ności do gładkich i  porowatych podłoży, 
wysokiej elastyczności, odporności na 
wodę, czynniki atmosferyczne, a   także 
na wysokie i  niskie temperatury. 
Uszczelniacze silikonowe utwardzają się 
w  dwóch głównych systemach:
¡ kwaśnym, można go zidentyfiko-
wać po charakterystycznym zapachu 
octu, który jest wynikiem wydziela-
nia się kwasu octowego w procesie 
utwardzania się silikonu. Tzw. siliko-
ny kwaśne charakteryzują się dosko-
nałą przyczepnością do powierzch-
ni gładkich i   dlatego w   skład tej 
grupy wchodzą silikony sanitarne o  ide-
alnej przyczepności do glazury i   cera-
miki, silikony szklarskie i   do akwariów.  
Uszczelniacze te charakteryzują się bar-
dzo wysoką odpornością termiczną, na-
wet od –65oC do +315oC. Silikony tego 
typu są również niezwykle popularne 
ze względu na stosunkowo niską cenę. 
Nie zapominajmy jednak, że nie są do-
brym wyborem przy materiałach wraż-
liwych na kwasy, takich jak: aluminium, 
mosiądz, kamień czy tynk mineralny, 
który ze względu na obecność wapna 
ma odczyn zasadowy. Wydzielający się 
kwas może zniszczyć delikatną powło-
kę lustrzanki, więc nie należy stosować  
silikonów octanowych przy uszczelnia-
niu lub montażu luster.

uszczelnij się dobrze!

¡	neutralnym, ten system utwardza-
nia jest znacznie bardziej bezpieczny 
w  kontakcie z powierzchniami wrażliwy- 
mi na kwas. Doskonale sprawdza się 
przy uszczelnianiu różnego rodzaju ka-

miennych blatów, schodów, czy parape-
tów. Neutralne uszczelniacze nie reagują 
również z   powierzchniami o   odczynie 
zasadowym, takimi jak: tynk mineralny, 
czy fuga cementowo-wapienna.

Łączone powierzchnie muszą być czyste,  
odtłuszczone i suche

Przygotuj odpowiednio wyprofilowaną kostkę 
do rozprowadzania silikonów, dzięki której 
uformujesz spoinę tak, żeby nie zalegała w niej 
woda

Nałożony silikon wygładź wcześniej przygoto-
waną kostką, uprzednio mocząc ją w roztworze 
bezbarwnego lub białego detergentu

Wyznacz miejsce aplikacji silikonu naklejając 
taśmę malarską

Po odpowiednim przycięciu końcówki aplikato-
ra wypełnij dokładnie szczelinę

Odklej taśmę klejącą. I spoina gotowa
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W   składzie tej grupy są silikony prze-
znaczone do uszczelnień między ramą 
okienną a  tynkiem, silikony do marmuru 
i  silikony do wanien akrylowych. 

SILIKONY SANITARNE

Najbardziej popularne z   silikonów 
znajdują się zarówno w  grupie uszczel-
niaczy kwaśnych, jak i   neutralnych. 
Przeznaczone są do pracy w   po-
mieszczeniach ciepłych i   wilgotnych 
i   w   związku z   tym posiadają właściwo-
ści pleśniobójcze i   grzybobójcze, które 
przedłużają trwałość i  estetykę użytego 
silikonu. Odporność na te zagrożenia 
zależy również od sposobu ułożenia 
spoiny i   jej pielęgnacji, a   nie tylko sa-
mych właściwości produktu. Zalegająca 
w   spoinie woda, brak wentylacji, czy 
brak dbałości o   czystość fugi, to wa-
runki przyspieszające namnażanie się 
pleśni i   grzybów. Jeżeli uszczelniana 
powierzchnia jest wrażliwa na kwas, na-
leży wybrać silikon neutralny, natomiast 
jeżeli jest narażona na pleśnie i   grzy-
by, należy wybrać silikon sanitarny.  
Kiedy nakłada się uszczelniacze siliko-
nowe w   miejscach narażonych na pra-
cę, np. szczelina między ścianą i  wanną, 
trzeba pamiętać, że odległość przyle-
gania uszczelniacza do każdego z   tych 
podłoży powinna wynosić nie mniej 
niż 4 mm (zalecane 6  mm). Ponadto, 
uszczelniaczy silikonowych nie można 
malować, szlifować i   nakładać na wil-
gotne podłoża. W   takich przypadkach 
należy zastosować uszczelniacze akry-
lowe.

USZCZELNIACZE AKRYLOWE

Akryle są elastycznym spoiwem, dosko-
nale maskującym wszelkiego rodzaju 
rysy, pęknięcia i   dziury w   ścianach. Do 
uszczelnienia elementów pracujących 
najlepiej nadaje się akryl o  zwiększonej 
elastyczności, przeznaczony np. do płyt 
g-k lub akryl malarski. Jeżeli przed ma-
lowaniem zależy nam na szybkim zama-
skowaniu rysy lub dziury w  ścianie warto 
wybrać akryl szpachlowy szybki, który 
można szlifować i   malować już po 10 
minutach. Uszczelniacze akrylowe nie 
mogą być narażone na stałe zalewanie 
wodą. Mają także mniejszą odporność 
temperaturową niż silikony. 

różnych, nawet bardzo delikatnych 
materiałów takich jak: lustro, kamień, 
mosiądz czy aluminium,

¡	można je nakładać na wilgotne podło-
ża, np. na tarasie czy balkonie,

¡	można je malować, praktycznie zaraz 
po wykonaniu spoiny, nawet przed jej 
utwardzeniem, 

¡	są bardzo odporne na zmienne warunki 
atmosferyczne i  promieniowanie UV.

PIANY POLIURETANOWE

Piany wykorzystywane są przede 
wszystkim do uszczelniania i   montażu 
ościeżnic drzwiowych i   okiennych, wy-
pełniania i   izolacji elementów instalacji 
c.o. i   wod-kan., wypełniania i   wygłusza-
nia ścian działowych, izolacji termicznej 
i  akustycznej podłóg, poddaszy, dachów. 
Służą też do wypełniania szczelin w  złą-
czach ściennych i   stropowych oraz mię-
dzy płytami materiału dociepleniowego 
w  systemach dociepleń ścian zewnętrz-
nych. Wspomagają też montaż rolet oraz 
innych elementów wykończeniowych 
z  PVC, drewna czy metalu. Uszczelnia się 
nimi stopnie schodów, progi, itp. Spraw-
dzają się też jako wypełniacze pęknięć 
i   szczelin pomiędzy elementami prze-
gród budowlanych. Pianami uszczelnia 
się także przewody prowadzone w  ścia-
nach oraz wypełnia szczeliny wokół ko-
minów i  okien dachowych, a  ze względu 

»	niewłaściwa ilość aplikowanej piany 
powoduje konieczność jej ścinania 
(osłabia izolację) albo może wypa-
czyć elementy brzegowe,

»	nieużycie wody przy aplikacji znacz-
nie wydłuża czas utwardzania albo 
nie utwardzenie piany wewnątrz 
grozi postekspansją,

»	traktowanie piany jako środka do 
montażu – piana jest elementem 
uszczelniającym, nie zabezpiecza 
okna mechanicznie.

NAJCZęŚCIEJ POPEŁNIANE 
BŁęDY PRZY  
STOSOWANIU PIAN

»	za szeroka spoina. Z  powodu ogra-
niczonej elastyczności akryli mak-
symalna szerokość wykonywanych 
spoin wynosi 20 mm (o   10 mniej, 
niż w  przypadku silikonów),

»	nieprawidłowe wykonanie spoiny. 
Spoiny muszą być wypełnione bar-
dzo precyzyjnie w  celu zapewnienia 
ciągłego przylegania do obrabianej 
powierzchni. Następnie wygładzane 
są czystą i   gładką szpatułką zamo-
czoną w  rozcieńczonym detergencie 
lub wodzie z  mydłem.

NAJCZęŚCIEJ POPEŁNIANE 
BŁęDY PRZY STOSOWANIU 
USZCZELNIACZY  
AKRYLOWYCH

»	wybór niewłaściwego silikonu. 
w   pomieszczeniach wilgotnych 
takich jak łazienka, silikon musi 
zawierać dodatki pleśniobójcze,

»	pozostawienie zabrudzeń. Miejsca 
ubrudzone silikonem podczas jego 
nakładania trzeba od razu oczyścić, 
ponieważ bardzo łatwo osadza się 
na nich kurz i brud. utwardzony 
produkt można usunąć specjalnymi 
środkami chemicznymi, a   większe 
fragmenty najlepiej odciąć ostrym 
nożykiem.

NAJCZęŚCIEJ POPEŁNIANE 
BŁęDY PRZY STOSOWANIU 
USZCZELNIACZY  
SILIKONOWYCH

O  tym warto pamiętać:
¡	wszelkie prace związane ze szlifowa-

niem, wykonuje się dopiero po peł-
nym utwardzeniu uszczelniacza,

¡	nie stosuje się akrylu w  miejscach na-
rażonych na spływanie wody lub jej 
zaleganie,

¡	przed malowaniem należy akryl za-
gruntować, żeby wyrównać chłon-
ność ściany. Inaczej świeża spoina 
wchłonie farbę i   w   tych miejscach 
będą intensywniej zabarwione punk-
ty lub pasma.

USZCZELNIACZE HYBRYDOWE

Uszczelniacze hybrydowe stanowią sto- 
sunkowo nową grupę materiałów uszczel- 
niających i są alternatywą dla uszczelnia-
czy silikonowych. Co je wyróżnia:
¡	są neutralne wobec podłoża, więc 

można ich używać do uszczelniania 

Koszt silikonu jest najczęściej nie-
wielki w  zestawianiu z  uszczelnia-
nym materiałem, takim jak grani-

towe schody, czy marmurowy blat, 
dlatego decyzja o  wyborze właści-

wego produktu jest tak ważna. 
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na dobrą izolacyjność termiczną – prze-
strzenie między płytami styropianowymi 
w  systemach dociepleń ścian zewnętrz-
nych. Piany montażowe mają dobrą 
przyczepność do betonu, tynku, cerami-
ki budowlanej zarówno na powierzch-
niach poziomych, jak i   pionowych.  
Niskorozprężne piany wężykowe, tzw. in-
stalacyjne, są często stosowane podczas 
montażu instalacji wodno-kanalizacyj-
nej oraz centralnego ogrzewania. Zale-
cane są do wypełniania przepustów rur 
oraz wolnych przestrzeni wokół rur, jak 
też do izolacji termicznej i   akustycznej 
rur, brodzików oraz wanien. Charakte-
ryzują się bardzo dobrą przyczepnością 
do PVC i   gładkich powierzchni rur oraz 
typowych materiałów budowlanych, 
odpornością na pleśń i   grzyby oraz ni-
ską chłonnością wody. Dzięki właściwo-
ściom dźwiękoizolacyjnym są również 
stosowane do montażu instalacji nisko-
szumowej. Przy pomocy pian izoluje się 
oraz wygłusza elementy sieci wodnej, 
centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej 
oraz instalację klimatyzacyjną. Elastycz-
ny wężyk umożliwia aplikację piany 
w   każdej pozycji roboczej. Piany mon-
tażowe po utwardzeniu są chemicznie 
obojętne, niewrażliwe na temperaturę 
od –60°C do +100°C, odporne na grzyby 
i   pleśnie. Zapewniają stabilność i   ela-
styczność montowanych elementów.

JAK STOSOWAć PIANY  
MONTAŻOWO-USZCZELNIAJĄCE

Piany charakteryzuje krótki czas obróbki, 
niska chłonność wody i   jednolita struk-
tura. Po nałożeniu, rozprężają się i  utwar-
dzają pod wpływem wilgoci zawartej 

do 2/3 jej głębokości i  rozpierakami za-
bezpieczyć ramę przed odkształceniem 
pod wpływem siły rozprężania piany. 
Należy pamiętać, że szerokość szczeliny 
między ramą, a   ścianą nie powinna być 
mniejsza niż 1 cm i  nie większa niż 3 cm. 
Jeśli okno jest za małe w   stosunku do 
ościeża, należy wykonać odpowiednie 
podmurowanie. Podczas nakładania pia-
ny należy końcówkę pistoletu lub wężyk 
lekko zagłębić w  wypełnianej szczelinie 
i  delikatnie, płynnym ruchem uruchomić 
dozowanie preparatu. Ponieważ wypływ 
piany jest szybki, trzeba aplikator spraw-
nie przesunąć wzdłuż szczeliny.

w   powietrzu atmosferycznym i   mate-
riałach budowlanych. Pianę montażową 
aplikuje się tylko na oczyszczone, wy-
równane podłoże. W   przeciwnym razie 
nie zespoli się z  nim dostatecznie. Zimą 
stosowane są tylko piany odporne na ni-
ską temperaturę, tzw. zimowe. Tzw. letnie 
piany tracą właściwości w  temperaturze 
poniżej 5°C, zaś zimowe dopiero przy ok. 
–20°C. Górny zakres temperatury się-
ga zazwyczaj ponad 35°C, co w   gruncie 
rzeczy czyni pianę nie zimową, a   wie-
losezonową. Podczas montażu okien, 
drzwi, bram itp. szczelinę między nimi, 
a   ścianą wolno wypełnić maksymalnie 

Dostawcy Grupy PSB S.A. z branży chemii budowlanej

Wypełnianie przepustów rurowych i kablowych

Uzupełnianie ubytków Izolacja termiczna i akustyczna
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brAmy dla najbardziej  
wymagających

Dom XXi wieku powinien być przyjazny zarówno dla swoich mieszkańców, jak i dla środowiska 
naturalnego. Dlatego też coraz częściej budujący i remontujący domy poszukują rozwiązań, 
które podnoszą izolacyjność cieplną budynku. Popularność, jaką zyskało budownictwo pasyw-
ne w ostatnich latach, świadczy o zapotrzebowaniu na technologie sprzyjające długofalowym 
oszczędnościom.

Zapotrzebowanie na energię w   domach 
energooszczędnych i   pasywnych jest 
ośmiokrotnie mniejsze niż w   budowa-
nych według norm tradycyjnych budyn-
kach. Wybór odpowiednich technologii 
przy budowie czy modernizacji domu 
pozwoli obniżyć koszty utrzymania oraz 
wpłynie na rynkową wartość domu. Dla-
tego tak istotną kwestie stanowi dobór 
odpowiednich produktów i   technologii, 
które mają wpływ na zużycie energii. 
Szczególnie jeśli chodzi o  stolarkę otwo-
rową, w  tym bramy garażowe. 
W   budynkach energooszczędnych zale-
cane jest unikanie garaży wbudowanych 
w  bryłę budynku. Lepszą propozycją jest 
garaż będący przybudówką do dobrze 
ocieplonego domu lub garaż wolno sto-
jący. Oprócz spełniania swojej podsta-
wowej funkcji bramy stały się odzwier-
ciedleniem najwyższych oczekiwań pod 
względem komfortu, bezpieczeństwa 
oraz estetyki. Brama garażowa w   domu 
pasywnym powinna, podobnie jak okna 
i   drzwi zapewniać maksymalną izolacje 
termiczną. Największą popularnością 
cieszą się bramy segmentowe, które 
oprócz swojej funkcji estetycznej i   za-
bezpieczającej przed włamaniem speł-
niają także standardy energooszczędno-
ści (zapewniają nawet do 30% mniejszą 
przenikalność cieplną). Skrzydło takiej 
bramy powinno być zbudowane z   pa-
neli o   bardzo wysokich właściwościach 
termoizolacyjnych. Dzięki takiej kon-
strukcji jest to rozwiązanie komfortowe 
dające duże możliwości wzornicze i   do-
pasowanie do zabudowy tradycyjnej 
i  nowoczesnej. Na rynku dostępnych jest 
wiele rodzajów tego typu bram. Produk-
ty te są dostępne w  wersjach z  panelem 
o   grubości 40 i   60 mm co w   połącze-
niu z   systemami uszczelnień pozwala 
uzyskać świetną termoizolację bramy 
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nawet na poziomie 0,79 W/m2K. Brama 
garażowa dla domu pasywnego powinna 
być wyposażona w   uszczelki odporne 
na zmienne warunki klimatyczne. Bar-
dzo ważne są również szczelne łączenia 
segmentów bramy i  połączenie z  oścież-
nicą. Te wszystkie czynniki pozwolą na 
utrzymaniu przez cały rok optymalnej 
temperatury, co jest szczególnie istot-
ne zimą, kiedy ważny jest najlepszy bi-
lans energetyczny budynku. Dodatkowo 
bramy te posiadają dużą odporność na 
działanie wiatru, przenikania wody oraz 
przepuszczalności powietrza, dzięki cze-
mu są one świetną inwestycją na długie 
lata. Należy jednak pamiętać, że aby 
bramy spełniały swoje zadanie i  w  pełni 
zachowywały swoje właściwości, nie-
zbędny jest ich właściwy montaż. Należy 
powierzyć tą, jakże ważną kwestię, wy-
kwalifikowanym osobom z   dużym do-
świadczeniem i   znajomością wszelkich 
nowości technicznych.
Firma WIŚNIOWSKI wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom rosnącej grupie świado-
mych ekologicznie klientów, którzy przy-
wiązują wagę do oszczędności energii. 
W   ofercie marki WIŚNIOWSKI dwa mo-
dele UniTherm i   PRIME wybijają się na 
pierwszy plan zarówno pod względem 
jakości jak i   bezkonkurencyjnej izolacji 
termicznej. W   budownictwie pasyw-
nym, zwrócenie szczególnej uwagi na 
newralgiczne miejsca utraty ciepła, jak 
drzwi i   bramy garażowe, ma niebagatel-
ne znaczenie dla większej oszczędności 
energii, o   czym pamiętali projektanci, 
dbając o   każdy detal wykończenia obu 
modeli. Wysokie parametry izolacyjności 
termicznej swych wyrobów Wiśniow-
ski uzyskał także dzięki ograniczeniu 
w   konstrukcji bram tzw. mostków ciepl-
nych. Tym co łączy bramy segmentowe  
UniTherm i   PRIME jest panel INNOVO 
o  grubości 60 mm (Upanelu  =  0,37  W / 2K) 

oraz systemem uszczelnień, który czyni 
z   nich najbardziej energooszczędne mo-
dele dostępne na polskim rynku. Bramy 
marki WIŚNIOWSKI poza świetnymi wła-
ściwościami izolacyjnymi, charakteryzują 
się także optymalnymi parametrami od-
porności na działanie wiatru, przenikania 
wody oraz przepuszczalności powietrza, 
przez co są one solidną inwestycją na 
długie lata. Wybór 26 rodzajów oklein 
oraz bogata paleta kolorów w  technologii 

malowania strukturalnego RAL, pozwoli 
nawet najbardziej wymagającym klien-
tom na zaprojektowanie bramy idealnie 
dopasowanej do ich potrzeb i   gustów. 
Dzięki temu bramy PRIME i   UniTherm 
są indywidualnym rozwiązaniem dla 
najbardziej wymagających klientów.
W   przeciągu kilku lat budownictwo 
energooszczędne ma być powszech-
ne, dlatego warto zastanowić się nad 
zminimalizowaniem strat cieplnych. 
Z   pomocą może przyjść nam program  
Ryś-program termomodernizacji domów 
jednorodzinnych, który realizowany jest 
prze NFOŚiGW przy wsparciu Dyrek-
cji Generalnej Komisji Europejskiej ds. 
Energii. Narodowy Fundusz przeznaczy 
400 mln zł na kompleksową poprawę 
efektywności energetycznej domów 
jednorodzinnych. Nowy program Ryś ma 
przyczynić się do oszczędności i  lepsze-
go użytkowania energii oraz do poprawy 
jakości powietrza.

www.wisniowski.pl
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iSoFAS-lmG  
– płyta lamelowa z wełny mineralnej

OCIEPLENIE STROPU NAD POMIESZCZENIEM  
NIEOGRZEWANYM

1 – Strop, 2 – Zaprawa klejąca, 3 – ISOFAS-LMG, 4 – Tynk

1 3

2

4

zmniejszymy koszty ogrzewania pomieszczeń znajdują-
cych się na wyższych kondygnacjach i   podniesiemy kom-
fort ich użytkowania. ISOFAS-LMG wpływa na pochłanianie 
dźwięku i   stanowi jednocześnie doskonałą ochronę prze-
ciwpożarową pomiędzy piętrami.  

Fazowana lamela jednostronnie gruntowana zapewnia 
czystą, wolną od pyłu powierzchnię gotową na aplikację 
tynku metodą natryskową. ISOFAS-LMG można montować 
zarówno w   nowo powstających obiektach jak i   podczas 
modernizacji starych. Sprawdzi się zarówno w   budynkach 
mieszkalnych jak i  centrach handlowych czy garażach pod-
ziemnych. Wełna jest łatwa w   montażu, a   efekt końcowy 
daje atrakcyjny wygląd wizualny dzięki fazowanym krawę-
dziom lameli. 

Wybierając płytę lamelowa ISOFAS-LMG zyskuje się bez-
pieczeństwo, komfort i   pewność, że stosuje się produkt 
najwyższej jakości. Firma ISOROC Polska S.A. produkuje 
wełnę mineralną z   naturalnych surowców otulając użyt-
kowników NATURALNYM CIEPŁEM.

WŁAŚCIWOŚCI:
¡ wysokie walory izolacyjne,
¡ wysokie parametry mechaniczne,
¡ niepalna – doskonale spełnia rolę zabezpieczenia prze-

ciwpożarowego,
¡ łatwa w cięciu i montażu,
¡ produkowana z naturalnych surowców.

www.isoroc.pl

Termoizolacja budynku to nie tylko wyeliminowanie strat 
ciepła poprzez ocieplenie dachu czy ścian zewnętrznych, 
ale kompleksowe zabezpieczenie również pomieszczeń 
nieogrzewanych. Jeżeli w   obiekcie różnica temperatur 
pomiędzy ogrzewaną kondygnacją a   nieogrzewaną np. 
piwnicą będzie niższa niż 8°C to należy zastosować ter-
moizolację stropu. Dzięki temu zwiększy się efektywność 
energetyczna budynku.

Ocieplony strop to również doskonała bariera akustyczna 
jak i  przeciwpożarowa. Dlatego też, w  odpowiedzi na zapo-
trzebowanie rynku na taki właśnie produkt zapewniający 
zarówno ochronę przeciwpożarową, podnoszący efektyw-
ność energetyczną budynku jaki poprawiający akusty- 
kę w   użytkowanych pomieszczeniach, firma ISOROC  
Polska S.A.  proponuje nowy produkt ISOFAS-LMG.

Fazowana i   jednostronnie gruntowana płyta lamelowa 
z   wełny mineralnej doskonale sprawdzi się jako izolacja 
cieplna, akustyczna i   przeciwogniowa w   nieogrzewanych 
pomieszczeniach, takich jak piwnice i  garaże. 
Niski współczynnik przewodzenia ciepła λD≤0,041 W/mK 
zwiększa efektywność energetyczną budynku. Dzięki temu 
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Nowości budowlane 2015 roku  
w ofercie dostawców Grupy PSb

Redakcja „Głosu PSB” po raz dwunasty zwróciła się do dostawców PSB z   prośbą  
o   wytypowanie spośród wyrobów/systemów oferowanych przez danego produ-
centa takich, które w  reprezentowanych branżach materiałów budowlanych noszą 
cechę nowości. Odpowiedziało 38 firm (rok temu 28). 
Podobnie jak w   poprzednich latach, wyłoniliśmy produkty – nowości, które pro-
ducenci materiałów budowlanych wprowadzili na rynek w  danym roku. Mamy na-
dzieję, że przedstawione wyroby pobudzą zainteresowanie nimi i   sprowokują do 

sięgnięcia do pełnej informacji, które 
można znaleźć na kartach technicz-
nych i   ulotkach producentów, na wi-
trynach internetowych, czy też często 
w  Głosie PSB.
Prosiliśmy także w specjalnym liście 
do producentów o informacje o   za-
letach zgłoszonych wyrobów/syste-
mów oraz o   zasadach ich stosowania. 
W   ocenie firm, w   wielu przypadkach 
zgłoszone wyroby noszą zarówno ce-
chy nowości technologicznych, jak  
i  użytkowych.
Producentami tych wyrobów są naj-
częściej czołowe firmy w poszczegól-
nych branżach, a   nawet w   całym sek-
torze materiałów budowlanych, które 
gościły w Głosie PSB w 2015 r. Firmy, 
które odpowiedziały na naszą ankietę 
zaprezentowały 67 wyrobów i   syste-
mów (rok temu 46). Zaklasyfikowali-
śmy je w  11 działach.

oDPowieDzi NA ANKietę

O  co pytaliśmy w  ankiecie producentów Grupy PSB:
¡ Czy w   2015 r. wprowadziliście na rynek budowlany w   Polsce wyrób-system/

wyroby-systemy, który/które w  branży reprezentowanej przez Waszą firmę nosi/
noszą cechy nowości? q tak q nie 

¡ Jeśli tak, jaki to wyrób-system? 
 – nazwa handlowa, grupa asortymentowa ....................................................................
¡ Jakiego rodzaju jest ta nowość: 
 – przede wszystkim technologiczna (t) q tak q nie 
 – przede wszystkim użytkowa (u) q tak q nie
¡ Co się głównie poprawiło:
 – możliwości zastosowania wyrobu (z) q tak q nie
 – czy jego własności estetyczne (w) q tak q nie

ALPOL
u Nanozaprawy murarskie AZ 160-166 
(tuzw) są przeznaczone do wznoszenia 
murów, elementów o   dużych obciąże-
niach, kominów, ogrodzeń i   podobnych 
obiektów o   charakterze dekoracyjnym 
z  cegieł ręcznie formowanych, licowych, 
klinkierowych, silikatowych i   innych 
o  dużej nasiąkliwości (od 6 do 17%).
Specjalny skład nanozapraw ogranicza 
możliwość nadmiernego odciągania 
wody (niezbędnej do prawidłowego 
przebiegu procesu wiązania) przez na-
siąkliwy element murowy, zapewniając 
jednocześnie optymalną przyczepność. 

PODKŁADY, ZAPRAWY, KLEJE, SILIKONY, AKRYLE,  
USZCZELNIACZE, DOMIESZKI 

Dodatkowo dzięki zastosowaniu nano-
dodatków nanozaprawy Alpol są wyso-
ce odporne na powstawanie wykwitów 
solnych, posiadają zwartą i  szczelną mi-
krostrukturę o   znacznie zmniejszonym 
podciąganiu kapilarnym, a   w   rezultacie 
absorpcji.
Powierzchnie spoin mogą być kształto-
wane za pomocą fugownicy po wstęp-
nym stężeniu nanozaprawy w   murze. 
Produkt ten może zostać również użyty 
do późniejszego wypełniania fug o  sze-
rokości do 30 mm między cegłami i  płyt-
kami elewacyjnymi. 

Wyrób posiadający patent europejski, 
przeznaczony jest do stosowania we-
wnątrz i  na zewnątrz budynków. 

nowości budowlane dostawców psb
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BASF
u  Masterset R 433 – domieszka do 
betonu opóźniająca wiązanie (uz). 
Domieszka wpływa na spowolnienie 
procesu wiązania cementu, znacznie 
wydłużając czas urabialności mieszanki 
betonowej. Cechy domieszki umożli-
wiają jej zastosowanie przy produkcji 
betonu, zapraw, podczas betonowań 
w   warunkach podwyższonych tempera-
tur ułatwiając połączenie się kolejnych 
warstw betonu, wyeliminowanie możli-
wości powstawania rys termicznych. Za-
lecane dozowanie to 10–50 ml na 25 kg 
cementu wraz z   ostatnią częścią wody 
zarobowej. Produkt nie jest klasyfikowa-
ny jako niebezpieczny.

u  Masterlife WP 1000 – domieszka do 
betonu uszczelniająca oraz zasklepia-
jąca pęknięcia (uz). Domieszka betonu 
powstała na bazie modyfikowanych po-
limerów, wypełniaczy organicznych oraz 
klinkieru, umożliwiająca podwyższoną 
szczelność produktu oraz zdolność do 
zasklepiania pęknięć. Właściwości te są 
efektem powstawania w  porach kapilar-
nych betonu nierozpuszczalnych pro-
duktów krystalicznych.
W   rezultacie domieszka Masterlife WP 
1000 może być szczególnie korzyst-
na przy wykonywaniu ław fundamen-
towych, podziemnych garaży, piwnic, 
tuneli, basenów oraz konstrukcji hy-
drotechnicznych. Produkt nie jest klasy-
fikowany jako niebezpieczny.

 
BAUMIT
u  FinoFinish S – biała polimerowa 
gładź szpachlowa (uzw) znajduje za-
stosowanie jako warstwa start i  finisz, co 
oznacza, że można jej użyć zarówno do 
przygotowania podłoża pod ostateczną 
warstwę gładzi – zaszpachlować drobne 
ubytki, wyrównać wstępnie podłoże, jak 
również wykorzystać do ostatecznego 
wygładzenia ścian i   sufitów przed ma-
lowaniem lub tapetowaniem. Po pełnym 
wyschnięciu powierzchnia wykończona 
masą szpachlową FinoFinish S charak-
teryzuje się wysokim stopniem bieli 
i   gładkości, stanowiąc doskonały punkt 
wyjścia do dalszych prac dekoracyjnych. 
Zawarta w   składzie żywica polimerowa 
w   znacznym stopniu poprawia parame-
try wytrzymałościowe produktu i   decy-
duje o   doskonałej przyczepności gładzi 

ścią docenią fakt, że masa Baumit  
Nivello 30 może być wylewana ręcz-
nie lub za pomocą agregatów miesza-
jąco-pompujących. Zakres grubości 
warstwy od 2 do 30 mm umożliwia 
wyrównanie podłogi lub podniesienie 
jej poziomu wówczas, kiedy stosujemy 
różnej grubości okładziny i  chcemy fi-
nalnie uzyskać jeden poziom podłogi 
w   obiekcie na całej powierzchni, nie-
zależnie od pomieszczenia.

BOLIx
u  PC-S to szybkowiążący, cienko-
warstwowy jastrych cementowy (uz) 
– przeznaczony jest do wykonywania 
podkładów zespolonych (m.in. pod okła-
dziny kamienne, ce-
ramiczne, wykładziny 
dywanowe, panele, 
parkiety itp.). Przy ze-
wnętrznym wykorzy-
staniu jastrych może 
służyć do wytwarzania 
warstw spadkowych, 
z   jednoczesnym for-
mowaniem uskoków 
technologicznych pod 
montaż profili balko-
nowych, w   zakresie 
grubości już od 3 do 
30 mm. Warto zauważyć, że produkt 
został wzmocniony włóknami polipro-
pylenowymi działającymi jak zbrojenie 
o   właściwościach przeciwskurczowych. 
Sprawdza się on więc znakomicie przy 
instalacjach wodnego ogrzewania pod-
łogowego. Przy zastosowaniu stalowych 
siatek zbrojących w   standardowych ja-
strychach istnieje bowiem możliwość 
uszkodzenia instalacji.

KOELNER
u  System biernych zabezpieczeń prze-
ciwpożarowych (tz). 
Rawlplug oferuje kompletną gamę pro-
duktów do biernej ochrony przeciw-
pożarowej. Został stworzony system 
zabezpieczeń, który w   momencie po-
wstania pożaru zapobiega rozprzestrze-
nianiu się ognia i  dymu. System biernej 
ochrony przeciwpożarowej Rawlplug® 
pozwalający na uszczelnienie wszel-
kiego rodzaju połączeń ścian i   stropów 
oraz przepustów rurowych i   kablowych, 
dzięki szeregom badań przeprowadzo-

szpachlowej do podłoża, eliminując przy 
tym konieczność wcześniejszego grun-
towania, w   tym na przykład ponoszenia 
związanych z  tym dodatkowych kosztów. 
Co więcej, duży stopień elastyczności 
materiału zapewnia skuteczną ochronę 
przed pęknięciami wynikającymi z   pod-
łoża, co mogłyby niekorzystnie wpłynąć 
na estetykę kolejnych warstw wykończe-
nia. 

u  Nivello 30 – masa samopoziomu-
jąca 2–30 mm (uzw) przeznaczona 
jest do wyrównywania i   poziomowa-
nia istniejących podłoży lub nowych, 
wymagających idealnej gładkości 
i   równości, podkładów podłogowych. 
Rozwiązanie to może być stosowane 
wewnątrz budynków mieszkalnych 
lub w  obiektach użyteczności publicz-
nej. Ze względu na rodzaj spoiwa któ-
rego głównym składnikiem jest w  tym 
przypadku cement, rozwiązanie to 
szczególnie dedykowane jest do po-
mieszczeń mokrych, takich jak kuch-
nie, łazienki czy pralnie. Wylewka po 
związaniu odporna jest na obciążenia 
skupione, takie jak nacisk kółek krze-
seł, dzięki czemu może być aplikowa-
na pod popularne okładziny układane 
w   pomieszczeniach biurowych. Masa 
samopoziomująca Baumit Nivello 30 
może być także podkładem pod par-
kiet. Ze względu na bardzo dobre pa-
rametry przewodzenia ciepła, nowy 
produkt firmy Baumit może być uży-
wany na powierzchnie z  ogrzewaniem 
podłogowym. Wykonawcy z   pewno-
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• poprawia przyczepność mineralnych 
zapraw, 

• zmniejsza chłonność podłoża,
• wiąże resztki pyłu z  podłożem,
• nie ulega zmydlaniu ,
• po wyschnięciu bezbarwna,
• nanoszona wałkiem, pędzlem lub na-

tryskiem.

u  S102 biała zaprawa klejowo-szpa-
chlowa (uzw) do montażu płyt izolacji 
termicznej oraz wykonywania warstwy 
szpachlowej i   zatapiania siatki zbrojącej 
w  systemie ociepleniowym Lobatherm S. 
Zaprawa oparta o  „biały” 
cement przede wszyst-
kim pozwala na poprawę 
właściwości roboczych 
zaprawy przy montażu 
styropianowych płyt izo-
lacji termicznej wzbo-
gaconych grafitem oraz 
wpływa na zmniejszenie 
kumulacji energii ciepl-
nej na powierzchni war-
stwy zbrojonej. Drobne 
uziarnienie kruszywa w   zakresie 0–0,6 
mm umożliwia doskonałe rozprowadze-
nie masy zaprawy na materiale izola-
cyjnym i   pozwala na uzyskanie równej 
i   gładkiej powierzchni warstwy, czyli 
optymalnego podłoża pod wykonywa-
nie cienkowarstwowych tynków struktu-
ralnych.
Jasna barwa powierzchni zaprawy stano-
wi bardzo dobre odniesienie do nakła-
dania jasnych pastelowych kolorów farb 
i  tynków elewacyjnych.
Dzięki zastosowaniu wysoko jakościo-
wego cementu wzrastają parametry 
mechaniczne wyschniętej i   związanej 
zaprawy. Wzrastają także parametry od-
porności na działanie UV i  wpływ nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych. 
Grubość warstwy szpachlowej w   zakre-
sie 4–6 mm w   zależności od zastoso-
wanej 1 lub 2 warstw siatki zbrojącej. 
Zaprawa S102 w  wersji białej quick-mix 
bardzo dobrze sprawdza się jako zapra-
wa klejowa do montażu płyt z  polistyre-
nu ekstrudowanego XPS. 

SELENA
u  Linia Szybki Efekt: akryl biały i  silikon 
sanitarny biały i  bezbarwny (tuz). Akryl 
oraz silikon sanitarny Szybki Efekt, to no-
wość w  ofercie uszczelniaczy marki Tytan 
Professional, wchodzącej w  skład Grupy  

(gazobetonu) oraz elementów silikato-
wych. Podstawową cechą wyrobu jest 
klasa wytrzymałości produktu – M10, 
dzięki temu jest ona mocna i   pewna 
w   stosowaniu w   każdych warunkach. 
Zaprawę tą można stosować do wzno-
szenia ścian nośnych oraz działowych, 

w   każdej technolo-
gii zarówno murów 
jednowarstwowych 
jak i   wielowarstwo-
wych. Może być po-
nadto stosowana 
wewnątrz budynku 
do wyrównywania 
i   wygładzania po-
wierzchni ścian wy-
konanych z   tychże 
bloczków. Murlep 
127 cechuje dobra 

urabialność, łatwość pracy, dostosowa-
ne są do każdych warunków wykonywa-
nia prac oraz użytkowania.

qUICK-MIx
u  Uniwersalna emulsja gruntująca 
quickgrunt (uz). Uniwersalna, szybko-
schnąca emulsja do gruntowania nasią-
kliwych podłoży mineralnych pod kleje, 
tynki, zaprawy, gła-
dzie i  inne mineralne 
materiały wykończe-
niowe. 
do gruntowania:
• mineralnych pod-

łoży nasiąkliwych: 
jastrychów cemen-
towych lub anhy-
drytowych, tynków 
wapiennych, cementowych, cemento-
wo-wapiennych, gipsowych, płyt g-k 
oraz ścian z  gazobetonu,

• przed nanoszeniem zapraw klejących, 
tynków lub wylewek samopoziomują-
cych oraz gładzi szpachlowych, 

• przed malowaniem lub tapetowaniem,
• pod kleje, tynki, zaprawy, gładzie 

i  inne mineralne materiały wykończe-
niowe,

• do stosowania wewnątrz i  na zewnątrz 
budynków.

właściwości:
• gotowa do użycia bez rozcieńczania,
• szybkoschnąca – ok. 1–2 godz. od na-

łożenia,
• bezrozpuszczalnikowa,
• paroprzepuszczalna,
• wyrównuje chłonność podłoża,

nym w   europejskich instytutach bu-
dowlanych, spełnia wysokie wymagania 
w   klasyfikacji odporności ogniowej bu-
dynków.

KREISEL
u  Express 106 – szybkowiążąca zapra-
wa klejąca do płytek (uz), to najszybszy 
produkt wśród klejów do płytek. Jego 
najważniejszą cechą techniczno-użytko-
wą jest szybkość wiązania. Dzięki temu 
umożliwia wchodzenie na wykonaną 
okładzinę oraz spoinowanie już po 3–4 
godzinach od przyklejenia płytek. Te 

cechy są bardzo ważne 
przy wykonywaniu pły-
tek w   ciągach komunika-
cyjnych, powierzchniach 
sklepowych, a   więc wszę-
dzie tam gdzie szybkość 
jest najważniejsza. 
Oprócz szybkości zapra-
wa ta jest też elastycz-
na, a   więc nadaje się na 
trudne i   odkształcalne 
podłoża: tarasy, balkony, 
ogrzewanie podłogowe, 
lamperie olejne i   stare 

płytki ceramiczne. Zaprawa ta jest klasy 
C2FT.
Zaprawą tą przykleimy wszystkie ro-
dzaje płytek ceramicznych, terakoto-
wych i   gresowych. Nadaje się także do 
kamienia naturalnego nie ulegającego 
przebarwieniom. Expressem przykleimy 
wszystkie formaty płytek, także te duże 
60x60 cm.

u  Murlep 127 – zaprawa cienkowar-
stowa (uz) przeznaczona do wykonywa-
nia zewnętrznych i   wewnętrznych mu-
rów z   bloczków z   betonu komórkowego 
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dów wapiennych zapew-
nia trwale utrzymujący 
się estetyczny wygląd 
fugi w   pomieszczeniach 
i  na zewnątrz, a  szczegól-
nie w   obszarach narażo-
nych na oddziaływanie 
wilgoci. Dzięki efektowi 
perlenia oraz zastosowaniu technolo-
gii Hydrodur® fugę cechuje zwiększona 
odporność na przenikanie wody i   za-
brudzenia. Odporna na oddziaływanie 
mrozu i   czyszczenie preparatami pod 
ciśnieniem, dlatego doskonale nadaje 
się do spoin, podlegających termicznym 
obciążeniom na balkonach i   tarasach 
oraz w   pomieszczeniach na podłogach 
ogrzewanych. 

u  Zaprawa klejowa średniowarstwo-
wa biała TR 280 (tuz). Elastyczna, biała, 
zawierająca tras reński, cementowa za-
prawa średniowarstwowa do osadzania 
i   układania płyt z  ka-
mienia naturalnego, 
płyt z   betonu, gresu, 
płytek i   płyt cera-
micznych, płyt Cotto, 
płyt ceglanych, ręcz-
nie formowanych, do 
warstw o   grubości 
od 5–20 mm. Szcze-
gólnie nadaje się do 
płyt wielkoformato-
wych o   profilowanej 
spodniej powierzch-
ni i   dużej tolerancji grubości, do nie-
wrażliwych na przebarwienia okładzin 
z   kamienia naturalnego jak np. płyty 
z   wapienia, granit, bazalt itp. Do stoso-
wania w  pomieszczeniach mieszkalnych, 
usługowych, przemysłowych, obszarach 
wilgotnych i  mokrych oraz na balkonach, 
tarasach, elewacjach, parapetach okien-
nych i  schodach. Do szpachlowania nie-
równości do 20 mm. O   podwyższonej 
odporności na powstawanie wykwitów, 
dzięki zawartości trasu reńskiego.

SOUDAL
u  Kleje montażowe T-Rex (tz).
T-Rex klej montażowy bezbarwny 
wzmocniony włóknami syntetycznymi, 
na bazie dyspersji akrylowej, o   wyso-
kiej sile spojenia początkowego (>125 
kg/m2). Polecany do mocowania ele-
mentów budowlanych i   dekoracyjnych 
m.in. z   drewna, cegły, kamienia, metalu, 

czepność, takich jak tłuszcze, bitumy 
i  pyły.
właściwości:
• Solbet klej gipsowy jest przygotowany 
w   postaci suchej mieszanki gipsu i   wy-
selekcjonowanych kruszyw mineralnych. 
Zastosowane domieszki modyfikujące 
pozwalają uzyskać wyrób charaktery-
zujący się doskonałymi właściwościami 
roboczymi, takimi jak urabialność oraz 
łatwość aplikacji.

Selena. Są to wysokojakościowe produk-
ty, dedykowane zarówno dla użytkow-
nika indywidualnego jak i   wykonawcy 
profesjonalnego, których jak wskazuje 
nazwa linii, największą zaletą jest bły-
skawiczna możliwość użytkowania. 
Akryl Szybki Efekt jest elastycznym 
i   uniwersalnym uszczelniaczem budow-
lanym, przeznaczonym do wypełniania 
pęknięć, rys i   szczelin w  ścianach i   sufi-
tach. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej 
receptury Akryl Szybki Efekt może być 
malowany już po 10 minutach od aplika-
cji. Posiada doskonałą przyczepność do 
powierzchni porowatych, takich jak: be-
ton, tynk, cegła, drewno, płyta g-k. Może 
być stosowany zarówno wewnątrz i   na 
zewnątrz pomieszczeń.
Silikon sanitarny Szybki Efekt charakte-
ryzuje się szybkim tempem utwardzania 
– spoina jest odporna na wodę już po  
2 godz. od aplikacji. Ma doskonałą przy-
czepność do szkła, ceramiki, porcelany, 
drewna, a   także wyjątkową odporność 
na pleśnie i  grzyby. Szczególnie poleca-
ny do użytku w  pomieszczeniach wilgot-
nych (tj. kuchniach, łazienkach i  in.) oraz 
w   sytuacji, kiedy potrzebna jest błyska-
wiczna wodoodporność spoiny. Jest 
również odporny na najsilniejsze środki 
czyszczące i   detergenty, ale również na 
promieniowanie UV.

SOLBET
u  Klej gipsowy 6.9 (u) przeznaczony 
jest do mocowania płyt g-k do ścian, do 
klejenia płytek gipsowych oraz innych 
okładzin gipsowych wewnątrz budyn-
ków. Może być stosowany na wszyst-
kie mineralne, nośne podłoża takie jak: 
bloczki z   betonu komórkowego, cegły 
i  pustaki ceramiczne, silikaty, beton, sta-
re i   mocne tynki cementowo-wapienne, 
wolne od substancji obniżających przy-

Parametry techniczne:
• proporcje mieszania: ok. 12,5 litrów 

wody na 25 kg zaprawy,
• temperatura stosowania: od +5ºC  

do +25ºC – otoczenie i  podłoże,
• zużycie: 2,5 do 5,0 kg na 1 m2 płyty 

g-k, w  zależności od nierówności 
podłoża,

• czas zużycia: ok. 45 min.,
• wytrzymałość na zginanie:  

min. 2,5 N/mm2,
• wytrzymałość na ściskanie:  

min. 6,0 N/mm2,.

• przyczepność: ≥0,06 N/mm2,
• zawartość spoiwa gipsowego w  prze-

liczeniu na CaSO4 : ≥30%,
• reakcja na ogień: klasa A1,  
• grubość warstwy: 5 do 15 mm.

SOPRO
u  Zaprawa fugowa DF 20 (tuz). Ce-
mentowa, elastyczna, szybkowiążąca 
zaprawa fugowa o   trwałych barwach 
i   wysokiej wytrzymałości, o   klasyfikacji 
CG2 WA wg PN-EN 13888, nie tworzą-
ca osadów wapiennych na powierzchni.  
Do spoinowania wąskich i   szerokich 
szczelin od 2–20 mm. Szczególnie nada-
je się do okładzin ceramicznych, gresu, 
płyt betonowych i   kamiennych, płytek 
ciągnionych, okładzin klinkierowych 
oraz szklanych kształtek budowlanych. 
Zwiększona ochrona przed rozwojem 
pleśni i  mikroorganizmów oraz brak osa-
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TORGGLER
u  Zaprawa Antol Flexistar (tuzw) jest 
suchą, jednoskładnikową mieszanką 
specjalnych, wysokoelastycznych poli-
merów, cementu, wyselekcjonowanych 
drobnoziarnistych kruszyw, włókien 
i   specjalnych dodatków. Po wymiesza-
niu z   wodą jest doskonale obrabialną 
masą, wyjątkowo łatwą do nakładania 
wałkiem, pędzlem i   szpachlą. Po zwią-

zaniu charakteryzuje 
się wysoką elastycz-
nością, umożliwia 
wypełnianie szczelin 
w  podłożu o  rozwar-
tości rys do 1 mm, 
a   w   niskich tempe-
raturach zachowuje 
doskonałą odkształ-
calność. Wykazuje 
wysoką odporność 

na dyfuzję CO2 oraz promieniowanie UV. 
Zaprawa przeznaczona jest do wykony-
wania wodoszczelnych powłok polime-
rowo-cementowych, jako zewnętrzna 
lub wewnętrzna izolacja na podłożach 
betonowych, mineralnych, ceramicz-
nych, silikatowych, z   płyt g-k, itp. oraz 
jako elastyczna izolacja pod okładziny 
z   płytek ceramicznych, z   kamienia na-
turalnego lub sztucznego. Można go 
zastosować także jako wodoszczelną 
elastyczną masę szpachlową do uszczel-
niania spękanych konstrukcji betono-
wych i   żelbetowych w   różnego rodzaju 
zbiornikach na wodę. Antol Fexistar moż-
na stosować również do wykonywania 
hydroizolacji od wewnątrz i  na zewnątrz: 
fundamentów, słupów, zbiorników wody 
pitnej, basenów kąpielowych, zbiorni-
ków wody technologicznej w  przemyśle 
spożywczym.

T-Rex klej montażowy błyskawiczny 
– kauczukowy, wzmocniony włóknami 
syntetycznymi o   wysokiej sile spojenia 
początkowego (>125 kg/m2). Polecany 
do sklejenia ze sobą dwóch powierzch-
ni nieporowatych np. metalu, szkła czy 
glazury. Zapewnia ekspresowe, trwałe 
i  wodoodporne spojenie. 

POKRYCIA DACHOWE

BRAAS
u  Celtycka Cisar – dachówka betono-
wa (tw) to klasyka dachówek profilowa-
nych najwyższej jakości. Delikatna fala 
i   intensywny, trwały kolor to wyznacz-
niki ponadczasowego piękna. Dzięki za-
stosowaniu trójwarstwowej technologii 
Cisar Celtycka zyskała atrybuty dachów-
ki idealnej. Warstwa nośna zapewnia jej 
trwałość, wygładzająca sprawia, że da-
chówka jest wyjątkowo gładka i   odpor-
na na zabrudzenia, natomiast ostatnia 

u  Sitol Silicon Universale (uzw) jest 
uszczelniaczem silikonowym o   neu-
tralnym wiązaniu, odpowiednim do 
zastosowania w   pomieszczeniach sa-
nitarnych. Dzięki swojemu składowi 
jest idealny do podłoży z   marmuru 
lub kamienia naturalnego, do uszczel-
nień szklarskich w   stolarce okiennej 
i   drzwiowej. Dzięki niskiemu współ-
czynnikowi sprężystości, może być 
z   powodzeniem stosowany również 
jako uszczelniacz do połączeń elemen-
tów elewacji, zarówno wewnętrznych, 
jak i  zewnętrznych. 
Zastosowanie:
• w pomieszczeniach sanitarnych, 

w   miejscach takich jak: wanna, 
brodzik, umywalka, 

• w   uszczelnieniach blatów ku-
chennych, zlewozmywaków z  me- 
talu, kamienia naturalnego czy 
konglomeratu,

• na fasadach budynku, w  uszczel-
nieniu dylatacji, 

• do połączeń szklarskich w  stolar-
ce okiennej i  drzwiowej.

właściwości:
• doskonała przyczepność do po-

rowatych podłoży takich jak: be-
ton, kamień, cegła, drewno oraz 
nieporowatych jak: szkło, cerami-
ka, do metali oraz wielu tworzyw 
sztucznych (PVC, PC, PMMA,…),

• najwyższa i   najdłuższa odporność na 
działanie wilgoci, grzybów i  pleśni,

• trwale elastyczny niezależnie od wa-
runków atmosferycznych,

• nie powodujący przebarwień na wraż-
liwych materiałach takich jak marmur, 
granit czy wapień,

• bezpieczny dla elementów metalo-
wych, nie powoduje ich korozji.

z   warstw, uszlachetniająca, odpowiada 
za charakterystyczny dla betonowych 
dachówek Cisar delikatny połysk. Dla-
tego Celtycka Cisar stanowi jeden z  naj-
chętniej wybieranych produktów na 
rynku. Dostępna jest w  kolorach: brązo-
wym, ceglanym i  grafitowym. 
 
u  Teviva Cisar – płaska, betonowa 
dachówka (tw) charakteryzuje się pro-
stym, nowoczesnym kształtem i   czystą 
linią. Jej minimalistyczna forma pod-

glazury, styropianu, ceramiki, szkła. Klej 
posiada certyfikat EC1 – jest w   pełni 
bezpieczny dla zdrowia człowieka i   śro-
dowiska. Zalecany w  pracach wykończe-
niowych np. w  pokoju dziecięcym.
T-Rex klej montażowy super mocny – 
wzmocniony włóknami syntetycznymi 
na bazie dyspersji akrylowej. Wyróżnia 
go ekstremalna siła chwytu początkowe-
go (>350 kg/m2). W  trakcie wiązania nie 
wymaga unieruchamiania i   trzyma po  
1 sek. od dociśnięcia. Możliwa jest ko-
rekta ułożenia elementów przez 15 mi-
nut od momentu aplikacji. Zastępuje 
śruby, kołki i   gwoździe. Rekomendowa-
ny do mocowania ciężkich materiałów 
budowlanych i   dekoracyjnych tj.: cegły, 
płyty ceramiczne i   kamienne, elementy 
betonowe, płyty pilśniowe i  MDF. Nie za-
wiera rozpuszczalnika.
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strowej. Asfalt modyfikowany 
elastomerem SBS. Wierzchnia 
strona pokryta gruboziarnistą 
posypką mineralną, spodnia 
strona profilowana zabezpie-
czona folią z  tworzywa sztucz-
nego. Do jednowarstwowego 
stosowania lub jako wierzch-
nia warstwa w   wielowarstwo-
wych pokryciach dachowych. 
Papę mocuje się mechanicz-
nie lub układa metodą zgrze-
wania. Nie jest przeznaczona 
do pokryć dachowych pod 
uprawy roślinne.

kreśla nowoczesny styl współczesnej 
architektury. Jest to pierwsza dachówka 
płaska wyprodukowana w   technologii 
Cisar. Dzięki trzem warstwom – nośnej, 
wygładzającej i   uszlachetniającej – da-
chówka Teviva odznacza się wyjątkową 
gładkością, estetyką i   odpornością na 
zabrudzenia. Dostępna jest w   dwóch, 
modnych kolorach: czarnym i   grafito-
wym. 

MATIZOL
u  Papa asfaltowa zgrzewalna Gorbit 
Optima WZ PYE PV250 S52 (uz) wyko-
nana jest na osnowie włókniny polie-

FINNFoAM
u  Płyty F300 URA (tuz) to specjal-
nie zmodyfikowana płyta Finnfoam 
XPS. Na jej powierzchni wykonane  
zostały podłużne kanaliki o   wymiarze 
1,5 x 1,5  [cm]. Modyfikacja ta pozwala 
na bardziej efektywne odprowadzanie 
wody opadowej z  dachów odwróconych 
oraz izolacji fundamentów.

IZOLACJE TERMICZNE

ISOVER
u  Agro 36 i  39 – izolacja w  budynkach 
inwentarskich i   hodowlanych (uz). 
Gama wysokosprężystych produktów 
Isover Agro przeznaczona do izolacji 
dachów skośnych i   stropodachów wen-
tylowanych w  budynkach inwentarskich 
i  hodowlanych (np. fermach drobiu, pie-
czarkarniach, stajniach, chlewniach). 
Dzięki opatentowanej technologii roz-
włókniania szkła Thermistar zarówno 
Agro 39 jak i   Agro 36 wyróżniają się 
szczególną sprężystością co pozwala 
na szybki i   efektywny montaż. Materiał 
izolacyjny cechuje się trwałością para-
metrów i   potwierdzoną testami odpor-
nością na rozwój grzybów, które często 
są szkodliwe dla mieszkańców i   inwen-
tarza. 
Ponadto Agro 36 wyróżnia się niskim 
współczynnikiem przewodzenia ciepła – 
lambda, co pozwala na jeszcze bardziej 
efektywną izolacje dachu przy zachowa-
niu tej samej grubości izolacji. Niepalny 
materiał posiadający najlepszą klasę A1 

 znacznie poprawia bezpieczeństwo, 
a   mała poręczna rolka i   wysoka spręży-
stość materiału to efektywniejsza i   bez-
pieczniejsza praca podczas montażu.
Oba produkty posiadają godło „Produkt 
z  Atestem” Państwowego Zakładu Higie-
ny. Informuje on, że eksperci NIZP-PZH 
ocenili produkt pod względem zdro-
wotnego bezpieczeństwa użytkowania 
i   stwierdzili jego przydatność do zasto-
sowania w  budownictwie. 

u  System izolacji nakrokwiowej dachu 
skośnego (tuz) pozwala wykorzystać 
je zarówno podczas renowacji podda-
sza bez ingerencji w   część mieszkalną 
(użytkowanego poddasza) lub wykonać 
izolację dachu z   ekspozycją konstrukcji 
więźby dachowej. System ułatwia bez-
pieczne wykonanie dużych grubości izo-
lacji budynków niskoenergetycznych lub 
pasywnych. 
System składa się z  belek lub płyt z  weł-
ny mineralnej szklanej o   specjalnie do-
pasowanych parametrach technicznych 
dostosowanych do przenoszenia dużych 
obciążeń. System jest mocowany za po-
mocą zaprojektowanych specjalnych 
wkrętów nie wymagających wstępnego 
nawiercania dla uzyskania prawidłowe-
go montażu dużych średnic łączników.
Innowacyjność produktu polega na za-
stosowaniu do izolacji dachu skośnego 
metodą nakrokwiową wełny mineralnej 
oraz specjalnych belek na bazie weł-
ny mineralnej szklanej. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu i   użyciu materiałów o   naj-
lepszym współczynniku przewodności 
cieplnej lambada osiągniętym w  wełnie 

ISOROC
u  Isofas – LMG fazowana lamela jed-
nostronnie gruntowana (uzw) zapew-
nia czystą, wolną od pyłu powierzchnię 
gotową na aplikację tynku metodą na-
tryskową, oszczędzając jednocześnie 
czas i   pieniądze. Łatwo dostosowuje 
się do powierzchni, niweluje wizualnie 
nierówności a  grunt, którym jest pokryta 
jest doskonałą bazą do wykończenia izo-
lowanej powierzchni. 
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u  Rocksonic Super (tuzw) to płyty ze 
skalnej wełny, przeznaczone do wyko-
nywania niepalnej izolacji akustycznej 
ścian działowych, drewnianych stropów 
belkowych, podłóg na legarach oraz 
poddaszy użytkowych. Rocksonic Super 
posiada najwyższą klasę pochłaniania 
dźwięku dla grubości 100 mm. Podsta-
wowym parametrem charakteryzującym 
właściwości dźwiękochłonne wyrobów 
budowlanych jest pogłosowy współ-

kondensacyjne przy izolacji licznych 
kanałów wentylacyjnych. Klimafix to roz-
wiązanie powszechnie stosowane i   czę-
sto wybierane przez profesjonalistów. 
Jednak firma Rockwool, w  trosce o  mak-
symalne zadowolenie klientów, w  wyni-
ku prac badawczo-rozwojowych, przygo-
towała nową odsłonę tego popularnego 
produktu. Nowy Klimafix posiada teraz 
jeszcze lepsze parametry – doskonałą 
izolacyjność termiczną (nowa lambda - 
λD = 0,038) oraz wyższy stopień niepal-
ności (nowa klasa reakcji na ogień: A2). 
Maty Klimafix przeznaczone są do izo-
lacji powierzchni płaskich i   cylindrycz-
nych w   układach zarówno poziomych, mineralnej przystosowanej do izolacji 

poddaszy, rozwiązanie daleko odbiega 
od produktów konkurencyjnych. Sys-
tem Isover Taurus jest produktem kom-
pletnym to znaczy, że w   jego projek-
towaniu przewidziano i   uwzględniono 
wszelkie problemy z   jakimi boryka się 
wykonawca podczas realizacji prac ocie-
pleniowych. Taurus jest hydrofobizowa-
ny w   całej objętości (uodporniony na 
działanie wody), aby ewentualny deszcz 
padający w   trakcie prac nie spowodo- 
wał zawilgocenia izolacji. Elastyczność 
Taurus jest tak dobrana żeby wełna 
idealnie dopasowywała się do kon- 
strukcji, wykonawca może w   pewnym 
zakresie eliminować krzywizny krokwi 
odpowiednio dokręcając lub odkręcając 
wkręty.

ROCKWOOL
u  Maty Klimafix (tzw) są powszechnie 
stosowane w   budynkach komercyjnych 
i   użyteczności publicznej, jak hotele, 
centra handlowe, biurowce. To właśnie 
tam szczególnie ważne są ich właści-
wości termiczne, akustyczne i   przeciw-

IZOLEx
u  Izolpox® (tuzw) jest to 
system dwuskładnikowych, 
niezawierających rozpusz-
czalników, bezwonnych, 
gotowych do użycia po wy-
mieszaniu ze sobą składni-
ków A   i   B żywic epoksydo-
wych przeznaczonych do 
wykonywania chemood-
pornych wypraw na podło-
żach betonowych wewnątrz 

jak i   pionowych. Samoprzylepna mata 
ze skalnej wełny pokryta jest dodatkowo 
folią aluminiową. Klimafix posiada fa-
brycznie nałożoną na całej powierzchni 
warstwę kleju, zabezpieczoną prostą do 
zdjęcia przed montażem folią PE. Dzięki 
warstwie kleju ułożenie maty lamelowej 
na kanale wentylacyjnym jest proste 
i  szybkie. 

czynnik pochłaniania dźwięku, który 
przyjmuje wartości z   przedziału od 0  
do 1. Wartość 1 oznacza, że dźwięk zo-
stał w   całości pochłonięty, zaś 0, że na-
stąpiło całkowite odbicie. Oznacza to, 
że przy zastosowaniu Rocksonic Plus 
hałas dochodzący z   zewnątrz pomiesz-
czenia zostanie pochłonięty i  nie będzie 
uciążliwy dla mieszkańców lub użytkow-
ników. Płyty Rocksonic Super nadają się 
idealnie jako rozwiązanie do pomiesz-
czeń o   podwyższonych wymaganiach 
akustycznych. Bardzo istotna jest też 
trwałość użytego materiału – wełna 
skalna nie osiada z   czasem i   zachowuje 
stabilność wymiarową przez długi czas – 
eliminuje to ryzyko powstawania szcze-
lin i   zapewnia ciągłość izolacji. Wełna 
skalna, dzięki swojej elastycznej struk-
turze, szczelnie wypełnia konstrukcję 
– gwarantuje to doskonałą izolacyjność 
akustyczną. 

i  na zewnątrz obiektów budowlanych np. 
w  zbiornikach do magazynowania wody 
oraz mediów agresywnych chemicznie, 
obiektach infrastruktury, oczyszczalni 
ścieków, kompostownikach, instalacjach 
rolniczych, takich jak: zbiorniki na gno-
jowicę, szamba, biogazownie, silosy na  
kiszonki. Izolpox® znajdzie zastosowanie 
również w   obiektach magazynowych 
takich jak: zbiorniki na oleje, tłuszcze, 
benzyny, liczne kwasy i  zasady. Izolpox®  
można stosować między innymi 

w  przemyśle mleczarskim, przetwórstwa 
owocowo-warzywnego, przemyśle mięs- 
nym, tłuszczowym, przemyśle chemicz- 
nym i  paliwowo energetycznym. 

u  Hydrolex 2E Styro (tuzw) jest to szyb-
kowiążąca, asfaltowa, nie zawierająca 
rozpuszczalników, dwuskładnikowa, gru-
bowarstwowa, modyfikowana polimera-
mi i   wzmocniona włóknami masa KMB 
z   wypełnieniem polistyrenowym. Masa 

IZOLACJE WODOCHRONNE
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fundamentowych w   strefie podziemnej 
i   jej okolicach. Hydrolex 2E Styro prze-
znaczony jest też do poziomego uszczel-
nienia takich powierzchni jak: stropy na 
gruncie, płyty fundamentowe, posadzki, 
stropy balkonów i  tarasów. 

SOUDAL
u  Folia w   płynie Soudagum LM (uz) – 
profesjonalny produkt do hydroizolacji 
wewnętrznej.
Soudagum LM to elastyczna folia 
w   płynie przeznaczona do bezszwowej  
hydroizolacji podłoży betonowych, ga-
zobetonu, tynków mineralnych, cegły 
i   płyt gipsowo-kartonowych oraz OSB. 
Wykazuje odporność na niewielkie ru-
chy podłoża spowodowane zmianami 
wilgotności i   temperatury, bezpieczna 
w  stosowaniu przy ogrzewaniu podłogo-
wym. Folia jest wytrzymała mechanicz-
nie, dzięki czemu nie wymaga dodatko-

KMB Hydrolex 2E Styro przeznaczona 
jest do wykonywania bezspoinowych, 
elastoplastycznych powłok wodochron-
nych pionowych lub poziomych, betono-
wych (monolitycznych lub murowanych) 
powierzchni znajdujących się pod zie-
mią oraz w  okolicach przyziemia, takich 
jak: stropy, ławy, ściany, płyty i   stopy 
fundamentowe. Masę KMB Hydrolex 2E 
Styro można również stosować do kle-
jenia wszystkich typów płyt termoizola-
cyjnych oraz płyt drenażowych do ścian 

ALPOL
u  AT 398 tynk dekoracyjny Creativo 
– piaskowiec, granit (uzw). Tynk prze-
znaczony do wykonywania ozdobnych 
powłok dekoracyjnych imitujących 
powierzchnię kamienia naturalnego. 
Zawiera mieszankę drobnoziarnistych 
naturalnych i   barwionych kruszyw, miki 
oraz spoiwa akrylowego. Dostępny w  10 
wzorach imitujących strukturę i   kolory 
piaskowca (wzornik Sabbia) oraz w   14 
wzorach imitujących kamień granito-
wy (wzornik Granito). W   zależności od 
wzoru oraz metody wykonania (nakłada-
nie ręczne lub natryskowe) pozwala na 
uzyskanie wyglądu powierzchni gładkiej 
(szlifowanej) lub ostrej (drapanej lub cy-
klinowanej). W   wybranych wzorach, do-
datek płatków drobnej miki naturalnej 
lub czarnej wprowadza na powierzchni 
oryginalny delikatny efekt refleksów 

wych wzmocnień z   wyjątkiem połączeń 
ścian z  podłogą i  przejść rurowych, które 
powinny być dodatkowo zabezpieczo-
ne taśmami, narożnikami i   kołnierzami 
uszczelniającymi Soudatape. Bardzo 
dobrze wiąże się  z   klejami i   zaprawami 
do glazury i   terakoty. Jest odporna na 
wodę wapienną i   chlorowaną, detergen-
ty oraz lekkie roztwory kwasów i   zasad. 
Nie zawiera rozpuszczalników. Polecana 
do przeciwwilgociowych izolacji ścian 
i  posadzek w  kuchniach, łazienkach i  po-
mieszczeniach gospodarczych pod płyt-
ki ceramiczne, podłogi drewniane, lami-
nowane i  wykładziny podłogowe.

TYNKI, FARBY

świetlnych. W   celu uzyskania cieka-
wych efektów architektonicznych można 
użyć dostępnych w   ofercie Alpol profili 
boniowych lub samoprzylepnych sza-
blonów imitujących kształt cegły, ka-
mieni, bloczków lub płyt kamiennych. 
Specjalna formuła ochronna zapewnia 
kompleksową i   długotrwałą odporność 
powłoki na korozję biologiczną. Do sto-
sowania wewnątrz i  na zewnątrz budyn-
ków. Produkt dostarczany jest w  postaci 
gotowej do użycia.

BOLIx
u  Harmonic Silicat polikrzemianowa 
farba (uz), matowa, niezawierająca roz-
puszczalników organicznych, do wyma-
lowań wewnątrz pomieszczeń, dostęp-
na w   70 kolorach z   palety barw Inside. 
Produkt charakteryzuje się bardzo wy-
soką paroprzepuszczalnością, co jedno-
znacznie przekłada się na jego odpor-
ność na powstawanie różnego rodzaju 

agresji mikrobiologicznej w   miejscach 
narażonych na czasowe zawilgocenie. 
Oczywiście należy pamiętać, że nie jest 
on rodzajem „filmu”, który można zasto-
sować na nieprzygotowanym podłożu. 
Zanieczyszczenia czy istniejąca agresja 
biologiczna zawsze mają negatywny 
wpływ na efekt malowania. Nie zapomi-
namy także o  zagruntowaniu chłonnych 
podłoży preparatem gruntującym Bolix 
SG-W  lub rozcieńczoną farbą: dwie czę-
ści farby i  jedna część wody. 

SOLBET
u  Tynk gipsowy lekki do nakładania 
maszynowego 6.3 (u). służy do wyko-
nywania jednowarstwowych tynków na 
podłożach z   betonu komórkowego, ce-
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• temperatura stosowania: od +5ºC do 
+25ºC – otoczenie i  podłoże,

• zużycie: ok. 0,85 kg na 1 m2 tynku przy 
grubości 1 mm, 

• czas zużycia: ok. 2,5 godz.,
• reakcja na ogień: Klasa A1,
• wytrzymałość na ściskanie: minimum 

2  N/mm2,
• przyczepność do podłoża: ≥0,10 N/ m2,
• grubość warstwy: 8 do 10 mm, 
• grubość kruszywa: do 1 mm.

staci suchej mieszanki gipsu, wapna 
hydratyzowanego, wyselekcjonowanych 
kruszyw mineralnych. Zastosowane do-
mieszki modyfikujące pozwalają uzyskać 
wyrób charakteryzujący się doskonałymi 
właściwościami roboczymi, takimi jak 
urabialność, łatwość nanoszenia oraz 
obróbka końcowa.
Parametry techniczne:
• proporcje mieszania: ok. 15 litrów 

wody na 30 kg zaprawy,

ramicznych, betonowych, silikatowych, 
stare i   mocne tynki cementowo-wa-
pienne, itp., wewnątrz budynków meto-
dą mechaniczną. Zaprawa może zostać 
użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, 
wapienne lub cementowe i   pod tynki 
szlachetne. Zaprawę można również na-
kładać ręcznie. 
właściwości:
• zaprawa–tynk gipsowy maszynowy 
lekki Solbet jest przygotowana w   po-

SUCHA ZABUDOWA

KRONOPOL
u  Płyty SwissCDF (tuzw) – to innowa-
cyjny, drewnopochodny i   ekologiczny 
produkt Swiss Krono Group, do której 
należy Kronopol. Dzięki zastosowaniu 
zaawansowanej technologii, surowców 
najwyższej jakości oraz ukierunkowaniu 
na trendy wzornicze, powstały zabarwio-
ne na czarno, wytrzymałe i   estetyczne 
płyty HDF, które doskonale wpiszą się 
w  każde wnętrze. 
SwissCDF to materiał do wykorzystania 
w   konstrukcji mebli oraz do zastosowa-
nia we wnętrzach w   aranżacji pomiesz-
czeń prywatnych i  użyteczności publicz-
nej, np. jako obudowa ścian, parawan 
dzielący miejsce pracy, płyta naścienna 
pod monitor TV, drzwi czy ścianka dzia-
łowa w  toaletach i  łazienkach.
Płyty te są trudno zapalne, odporne na 
wilgoć, zaplamienia, ścieranie, zaryso-
wania, zadrapania działanie chemika-
liów i  wysoką temperaturę. Posiadaj wy-
soką klasę higieny E1. 

Łatwość pielęgnacji i   związane z   tym 
niskie koszty eksploatacji stanowią 
dodatkowy atut. Właściwości te po-
zwalają na użycie produktu niemal we 
wszystkich wnętrzach.
Materiał charakteryzuje się jednolitą 
i   zwartą strukturą, dzięki czemu jest 
stabilny i   łatwy w   obróbce. Nie wyma-
ga dodatkowych kosztów przy obróbce, 
a   zabarwionych na czarno krawędzi nie 
trzeba okleinować. 
Płyty można frezować. Płyta surowa 
SwissCDF występuje w kilku grubo-
ściach i formatach.
Płyta laminowana SwissCDF dostępna 
jest w   ponad 200 dekorach, kilkunastu 
strukturach powierzchni oraz kilku gru-
bościach.

SINIAT
u  System ogniowego zabezpieczenia 
drewnianych konstrukcji nośnych Nida 
Drewno (t).
Siniat wprowadził do oferty innowacyjne 
rozwiązanie w   postaci Systemu Biernej 
Ochrony ppoż. Drewnianych Konstruk-
cji Nośnych Nida Drewno. Rozwiązanie 
bazuje na płytach g-k Nida Ogień Plus 
i   Nida Ogień Kompakt typu DF i   wzbo-
gacone jest o  nową klasyfikację ogniową 
ITB 1060.2/15/R89, pierwszą i   jedyną 
obecnie na polskim rynku.
Innowacyjny system biernej ochrony 
ppoż. od strony montażowej jest bardzo 
przyjazny dla wykonawcy. Brak skom-

plikowanych podkonstrukcji i   dodatko-
wych akcesoriów montażowych sprawią, 
że wykonywane prace montażowe nie 
stwarzają żadnych kłopotów. Ognio-
chronne obudowy nośnych konstrukcji 
drewnianych oparto na technicznych 
płytach Nida Ogień Plus, Nida Ogień 
Kompakt typu DF, które w   sposób bez-
pośredni mocujemy do zabezpieczanej 
konstrukcji nośnej za pośrednictwem 
wkrętów do drewna Nida. Po komplet-
nym montażu poszycia, połączenia i  sty-
ki płyt Nida zaleca się zaszpachlować 
ogniochronnym gipsem szpachlowym 
Nida Płomień A1, który oprócz dodat-
kowej ochrony ppoż. zapewni nam este-
tyczne wykończenie powierzchni. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż gips na-
turalny, będący głównym komponentem 
płyt g-k, jest świetnym izolatorem w  za-
kresie działania wysokich temperatur 
jakie występują podczas wybuchu i  roz-
gorzenia pożaru. 

FAKRO
u  Okno wyłazowe termoizolacyjne do 
dachów płaskich DRC (tuzw). Oprócz 
doświetlenia posiadają dodatkową ce-

STOLARKA

chę użytkową zapewniając wygodne 
i  bezpieczne wyjście na płaski dach. Za-
stosowane w  wyłazie specjalne zawiasy 

oraz funkcjonalny system otwierania 
pozwalają na łatwe otwarcie skrzydła do 
80o. Sprężyny gazowe ułatwiają obsłu-
gę skrzydła oraz stabilnie utrzymują go 
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Higro występuje w   wersji pełnej oraz 
przeszklonej z   szybą o   grubości 4 mm 
– przejrzystą lub matową, którą uzupeł-
nia ramka ze stali nierdzewnej lub bulaj. 
Funkcjonalność i   najwyższe standardy 
produktu zostały potwierdzone aproba-
tą nr AT-15-9462/2015, wydaną przez 
Instytut Techniki Budowlanej w  Warsza-
wie.

RoTo
u  Drewniane okno dachowe Rotoq 
(tuzw) z   prostym montażem „na klik”, 
to najnowsza propozycja dla tych, którzy 
szukają nowoczesnych produktów do 
budowy domu. Okna niemieckiej marki 
w   harmonijny sposób łączą się z   da-
chem, tworząc z   nim spójną, estetyczną 

designu. Atrakcyjny rysunek usłojenia 
czyni je wyjątkowymi, wyróżniającymi 
się na tle ekskluzywnego wnętrza. Po-
nadto powierzchnie drzwi fornirowa-
nych Pol-Skone pokryte są ekologicz- 
nym lakierem UV. Ma on zdecydowa-
nie większą odporność na zarysowania 
i   działanie światła od standardowych 
lakierów, kładzionych nawet kilku-
warstwowo. Z   dedykowaną ościeżnicą  
Vertigo stwarzają możliwość nietypowej 
zabudowy otworu montażowego. Uni-
kalnym akcentem ościeżnicy Vertigo jest 
dwustronny panel o   niestandardowej 
wysokości: od 100 do 1000 mm. System 
bezprzylgowy to propozycja dla nowo-
czesnych aranżacji. Wysoka precyzja wy-
kończenia wnosi akcent wyrafinowanej 
elegancji do każdego domowego wnę-
trza – salonu, sypialni, kuchni czy łazien-
ki. Kolekcję Vertigo Lux cechuje czystość 
formy, którą przełamuje subtelna ramka. 
Proste wzornictwo drzwi jest doskona- 
łym uzupełnieniem eleganckiej aranżacji, 
w  której będą oprawą modnego wnętrza.  
Dekoracyjny akcent stworzony przez 
drzwi z   kolekcji Vertigo będzie przysło-
wiową „kropką nad i” dopełniającą mod-
ne, designerskie wnętrza.

u  Drzwi Higro (tuzw) to wysoko wy-
specjalizowane drzwi, które sprawdzą 
się wszędzie tam, gdzie dominuje wil-
goć i  gdzie kontakt z  wodą jest nieunik-
niony – na przykład na basenie, w   sau-
nie czy w  myjni samochodowej. Solidna 
konstrukcja drzwi zawiera wkład termo-
izolacyjny, który skutecznie zapobiega 
przedostawaniu się wilgoci. Powierzch-
nia skrzydła jest dwustronnie obłożo-
na niezwykle trwałym laminatem HPL 
o   grubości 2 mm. Ościeżnica stała me-
talowa z  uszczelką wrębową, wykonana 
jest z   blachy ocynkowanej o   grubości 
1,2 mm w  kolorze powierzchni skrzydła, 
co nadaje całości nowoczesny i   ele-
gancki wygląd oraz stanowi niezwykle 
wytrzymałe rozwiązanie konstrukcyjne. 

w  pozycji otwartej, chroniąc przed przy-
padkowym zamknięciem. Dodatkowo 
wyłazy mają zwiększone bezpieczeń-
stwo użytkowe poprzez zastosowanie 
antypoślizgowych nakładek na profi-
lach wyłazu. Okno DRC posiada kopułę 
i  wyposażone jest w  pakiet szybowy P2, 
który charakteryzuje się bardzo dobrymi 
parametrami termoizolacyjnymi. Kopuła 
może być transparentna lub matowa.

u  Świetlik rurowy płaski SR_ (tw) po-
siada sztywną rurę światłonośną, która 
wykonana jest z   aluminium pokrytego 
warstwą refleksyjną na bazie srebra 
odbijającą światło w   98% (wnętrze 
rury wygląda jak lustro). Taka budowa 
rury światłonośnej zapewnia znacznie 
większą ilość światła w   pomieszczeniu. 
Świetlik może być stosowany w  każdym 
budynku, ale ze względu na minimalne 

straty światła, polecany jest do specjal-
nych budynków, w   których naturalne 
światło przesyłane jest na duże odległo-
ści (np. 12 m). Świetlik rurowy płaski SR_ 
składa się z  części dachowej, 3 elemen-
tów rury światłonośnej, kolanka, ramy 
sufitowej, rozpraszacza pryzmatycznego 
oraz zestawu montażowego.

POL-SKONE
u  Drzwi wewnętrzne Vertigo Lux 
(tuzw) – fornirowana odsłona prostego 

aranżację, a   ich kształt zapewnia kom-
fortową pozycję podczas mycia. Wygod-
na klamka o   ergonomicznym kształcie, 
umieszczona u   góry okna ułatwia jego 
otwieranie i   zamykanie, dzięki czemu 
codzienne użytkowanie okna nie jest 
kłopotliwe dla domowników. 
Okno wyposażone jest w   bloki termo-
izolacyjne w   standardzie, które zabez-
pieczają dom przed utratą ciepła z   po-
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antywłamaniowej, oddymiającej lub 
jako wyłaz dachowy w  wielu rozmiarach. 
Główne elementy konstrukcyjne: skrzy-
dło i   ramę wykonano z   twardego PCV, 
a   profil ramy został dodatkowo wypeł-
niony pianką polistyrenową. Każde okno 
wyposażono w   energooszczędną szybę 
bezpieczną klejoną w   klasie P2A. Dzię-
ki zastosowaniu tej innowacyjnej kon-
strukcji, rozwiązanie charakteryzuje się 
bardzo dobrym współczynnikiem prze-
nikania ciepła równym 0,72 W/m2K (we-
dług normy EN1873). Pierwsza propozy-
cja osłony zewnętrznej to matowa lub 
przezroczysta kopuła, dostępna w  wersji 
akrylowej lub poliwęglanowej. Drugi, 
nowy wariant to dyskretny moduł szkla-
ny, wykonany z  4 mm szkła hartowanego 
i   wykończony aluminiowymi profilami 
na krawędziach. Okno z   nim zamonto-
wane jest mniej widoczne na dachu i  na-
daje całości elegancki wygląd. Dodatko-
wo, jako jedyny produkt w   tej kategorii 
na rynku, został wyposażony w  powłokę 
łatwozmywalną. Dzięki zastosowaniu 
tej technologii gromadzące się na szy-
bie zanieczyszczenia są rozpuszczane, 
a  następnie spłukiwane przez deszcz. Po 
wyschnięciu nie ma śladów brudu, więc 
szyba nie wymaga częstego mycia.

u  Okno dachowe drewniano-poliure-
tanowe GLU SD001 (uz). Nowe okno ob-
rotowe Velux GLU linii Standard Plus to 
więcej światła, większy komfort, mniej-
sze zużycie energii oraz powierzchnia 
odporna na wodę. Ten model zalecany 
jest do kuchni i  łazienek. Dzięki wprowa-
dzeniu nowej technologii ThermoTech-
nology™ zredukowano współczynnik 
przenikania ciepła do Uw 1,3 W/m2K. 

mieszczenia, w   efekcie przekładając się 
na utrzymanie optymalnej temperatury 
w   domu oraz niższe rachunki za ogrze-
wanie. 
Do okien RotoQ producent przygotował 
szeroką gamę akcesoriów wewnętrznych 
i   zewnętrznych, opracowanych tak, aby 
ułatwić prace montażowe. Produkt do-
stępny jest w   28 rozmiarach i   różnych 
rodzajach szklenia – zarówno dwu- jak 
i  trzyszybowych. Możemy wybierać m.in. 
spośród oferty okien o   szkle hartowa-
nym, szyb o   podwyższonej ochronie 
przed hałasem czy takich z   powłoką 
antyroszeniową. Wysoka jakość i   stabil-
ność RotoQ to pewność bezpieczeństwa 

W   konstrukcji okna zastosowano wy-
sokoizolacyjny materiał EPS, zaś rdzeń 
z   drewna modyfikowanego termicznie 
został pokryty ciśnieniowo odpornym 
na wodę poliuretanem. Inaczej niż 
w  przypadku okien z  PCV, poliuretanowa 
konstrukcja jest uformowana w   jednej 

części. Jego naroża są gładkie i   bez po-
łączeń, przez co nie gromadzi się na nich 
wilgoć, kurz i   brud. Okno posiada zinte-
growaną wentylację, filtr zatrzymujący 
owady oraz bezpieczną, laminowaną 
szybę. Nowość to możliwość otwierania 
okna klamkę na dole skrzydła. W  ofercie 
są również modele otwierane uchwy-
tem na górze lub elektryczne działające 
w  elektrycznym systemie Integra®.
Okna przeznaczone są do montażu w  da-
chach o   nachyleniu 15–90o w   każdym 
pokryciu, na standardowej lub obniżonej 
o  4 cm głębokości. Z  uwagi na możliwość 
otwierania okna od dołu możliwość zain-
stalowania okna znacznie wyżej, tak aby 
jego dolna krawędź znajdowała się ok. 
150 cm od podłogi. Okno, zainstalowane 
z  ramą izolacyjną BDX, może być objęte 
nawet 20-letnią gwarancją. 

NARZęDZIA, ELEKTRONARZęDZIA

BOSCH
u  Dalmierz laserowy GLM 50C (tuzw) 
to intuicyjne w  obsłudze urządzenie do 
precyzyjnych pomiarów. Podświetlany, 

kolorowy wyświetlacz zapewnia dosko-
nałą czytelność, a   intuicyjny interfejs 
zwiększa komfort i  łatwość obsługi.
GLM 50C posiada unikatową funkcję 
„stake-out”, która pozwala odmierzyć 
ustaloną odległość i   przenieść ją kilku-
krotnie na mierzoną powierzchnię. Dzię-
ki temu można bez problemu ustawić 
w   równej odległości stelaż w   konstruk-
cjach gipsowych. 
Dalmierz posiada łącze Bluetooth do 
transferu danych we wszystkich aplika-

cjach GLM firmy Bosch. Teraz nie zgubisz 
wyników pomiaru, które możesz nanieść 
bezpośrednio na zdjęcia lub plany pię-
tra. Dalmierz posiada także wbudowany 
sensor nachylenia 360° dzięki czemu 
może pełnić funkcję poziomicy oraz 
mierzyć kąt nachylenia. Wysoka do-
kładność ±1,5 mm zapewnia precyzyjny 
pomiar. GLM 50C posiada także funkcje 
pomiaru długości, powierzchni, kubatur, 
pomiar pośredni oraz pomiar maksymal-
ny i  minimalny.

na długie lata – producent zapewnia 
klientom aż 15 lat gwarancji materiało-
wej na pęknięcia szkła, okuć i   ram oraz 
szyb zewnętrznych ze szkła hartowane-
go na skutek gradobicia.

VELUx
u  Okno do płaskiego dachu z   modu-
łem szklanym (tuzw). 
Świetnie doświetlą od góry pomiesz- 
czenie na ostatniej kondygnacji gwa-
rantując przy tym doskonałą jakość i   4. 
najwyższą klasę szczelności. Występuje 
w   wersji otwieranej elektrycznie, ręcz-
nie za pomocą drążka teleskopowego, 



30 nr 6/2015  www.glospsb.com.pl

nowości budowlane dostawców psb

bie z   ich przecięciem. Ma to szczególne 
znaczenie podczas prac rozbiórkowych, 
gdzie ryzyko trafienia na gwóźdź, czy też 
inne niepożądane materiały, jest duże. 
Powłoka piły jest w   pełni hartowana, 
dzięki czemu jest ona bardziej wytrzy-
mała. Specjalne szczeliny zapewniają 
odpowiednie chłodzenie piły i   tym sa-
mym minimalizują ryzyko jej odkształ-
cenia się. 

CIRET
u  Pędzel Aqua Star (tuzw) – seria pędz-
li płaskich wysokiej klasy – Aqua Star 
i  Classic Star, przeznaczona do lakierów, 
materiałów oraz farb na bazie wody – 
marki Storch.
Szczecina: innowacyjna, specjalna 
szczecina syntetyczna, stożkowato za-
kończona, profesjonalnej jakości. Wy-
soka odporności na rozpuszczalniki, ela-
styczna. Zapewnia doskonałą absorbcję 
farby i   jej transport na powierzchnię. 
Nowa szczecina gwarantuje doskonały 
efekt krycia powierzchni, znacznie prze-
wyższający efekty pracy ze zwykłymi 
pędzlami. 

u  System FlexiClick dla wiertarko-
-wkrętarek akumulatorowych (tuzw). 
W   jego skład wchodzi wiertarko-wkrę-
tarka akumulatorowa GSR 14,4 V-EC 
FC2 Professional lub GSR 18 V-EC FC2 
Professional i  wymienne uchwyty: wier-
tarski, do wkręcania blisko krawędzi (mi-
mośrodowy) i   kątowy. Częścią systemu 
jest także wymienny uchwyt SDS-plus, 
spełniający funkcję młota udarowo-ob-
rotowego. Bosch jako pierwszy produ-
cent na świecie oferuje takie rozwiąza-
nie. To sprawia, że system FlexiClick ma 
bardzo szeroki zakres zastosowań: wy-
konamy nim klasyczne prace związane 
z  wkręcaniem, ale też wiercenie w  drew-
nie, metalu, a  nawet betonie.
Dzięki kompaktowym wymiarom urzą-
dzenia użytkownicy zyskują elastycz-
ność działania i   mogą pracować z   dużą 
dokładnością także w  miejscach trudno 
dostępnych. To duże ułatwienie dla rze-
mieślników pracujących przy zabudowie 
kuchni, montażu mebli i   wykańczaniu 
wnętrz, którzy często muszą pracować 
tuż przy krawędzi szafek i  ścian, a  także 
wkręcać wkręty i   wiercić otwory w   wą-
skich niszach. System Bosch to jedyny 
na rynku system, w   którym wymienne 
uchwyty mogą być zamocowane na 
narzędziu i   nie wymagają demontażu 
przed regulacją.

Piły z   segmentu Ekonomicznego dedy-
kowane są do cięcia wzdłużnego i   po-
przecznego drewna. Zęby wykonane są 
z   wysokiej jakości węglika wolframu, 
dzięki czemu piła zachowuje swoje wła-
ściwości na dłużej. Jest ona w  pełni har-
towana, piaskowana i   pokryta lakierem 
na bazie wody. Dodatkowo wyposażona 
jest w   szczeliny kompensacyjne, które 
efektywniej pomagają odprowadzać cie-
pło podczas cięcia.

KAEM
u  Mieszadła budowlane (uzw) do mie-
szania płynów takich jak: farby, rzadkie 
roztwory, aż po wolnoobrotowe miesza-
dła przeznaczone do mieszania ciężkich 
i  gęstych materiałów jak: kleje, tynki, za-
prawy czy beton – marki Gröne.

Montaż 4 wymiennych uchwytów 
w   wiertarko-wkrętarkach akumulato-
rowych odbywa się w   taki sam sposób 
jak montaż szybkomocujących uchwy-
tów wiertarskich – wystarczy przyłożyć 
uchwyt do złącza FlexiClick i   dokręcić 
go zgodnie z  ruchem wskazówek zegara. 
Prawidłowość połączenia obydwu ele-
mentów sygnalizuje kilkukrotne kliknię-
cie – system jest gotowy do użycia.

Skuwka: całkowicie nierdzewna meta-
lowa. Do pracy z   materiałami na bazie 
wody dostępna wersja ze skuwką gumo-
wą – gwarancja nierdzewności. 
Koszyści: bardzo dobra cena przy znako-
mitej wydajności.

IRwIN
u  Piły tarczowe (tuzw) do cięcia drew-
na, metali nieżelaznych oraz multi-ma-
teriałów. Są to piły do pilarek ręcznych, 
ukośnic oraz pił stołowych, w  rozmiarach 
od 125 mm do 400 mm. 
W segmencie Optymalnym warto 
zwrócić uwagę na piłę produkowaną 
w   innowacyjnej technologii WeldTec™, 
dedykowaną do pilarek ręcznych. Spe-
cyfika tej piły polega na zastosowaniu 
technologii zgrzewania elektronowego 
zębów z   piłą, dzięki czemu połączenie 
to jest o  30% mocniejsze w  porównaniu 
do technologii lutowania. Węglik moc-
niejszy jest o   70% w   porównaniu do 
poprzedniej technologii, dzięki czemu 
piła trafiając na gwoździe podczas pracy 
bez najmniejszych problemów radzi so-
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Dobierając odpowiednie mieszadło, na-
leży zwrócić uwagę na dwie ważne rze-
czy. Pierwszą są parametry techniczne 
czyli długość, średnica, typ mocowania 
oraz minimalna moc urządzenia miesza-
jącego. Osobnym tematem jest kształt 
mieszadła. Jest on bezpośrednio zwią-
zany z  przeznaczeniem oraz ilością mie-
szanej substancji. 
Kształt mieszadeł wolnoobrotowych 
przeznaczonych do mieszania gęstych 
oraz ciężkich substancji umożliwia prze-
bicie się elementu mieszającego przez 
zbitą strukturę. Z   kolei mieszadła uni-
wersalne lub te przeznaczone do sub-
stancji rzadkich, są pełniejsze, by solid-
nie zaburzyć strukturę płynu. 
Mieszadła wykonane są z   solidnej, za-
bezpieczonej przed korozją stali. Od-
powiedni wybór mieszadła umożliwiają 
przedstawione na produkcie infografiki 
dotyczące kierunku mieszania płynu oraz 
dane techniczne i  opis przeznaczenia 
 
KOELNER
u  Ściernice diamentowe do precyzyj-
nego cięcia ceramiki RT-DDC (tz). Tar-
cze diamentowe do cięcia betonu, żel-
betu, gresu i  kamieni naturalnych. Także 
ściernice z   nasypem diamentowym do 
cięcia metali nieżelaznych, plastiku czy 
dachówek. Zróżnicowanie ze względu na 
właściwości segmentu diamentowego 
wynika z   właściwości łączenia segmen-
tu z   dyskiem, wielkość i   jakość ziarna 
diamentowego, szerokość i   wysokość 
segmentu. Wszystko to, aby móc ideal-
nie dopasować tarcze do maszyn i   ma-
teriałów, co pozwala uzyskać optymalne 
efekty cięcia.
cechy i  zalety Rt-ddc Rawlplug:
• specjalny kształt wieńca diamento-

wego umożliwia precyzyjne i   efek-
tywne cięcie materiału, Modele mają moc 500W, prędkość jest 

regulowana w  zakresie od 1000 do 1650 
obr./min. Maszyny pracują z   papierami 
lub siatkami o  średnicy 225 mm. Wersja 
wyposażenia Comfort posiada dodatko-
wo regulowany wysięgnik, oświetlenie        
LED i  jest dostarczana w  walizce. Narzę-
dzia są objęte wydłużoną gwarancją XXL. 

u  Nowa linia wkrętarek do suchej za-
budowy (tuzw) – to aktualnie aż 6 mo-
deli zasilanych sieciowo lub akumulato-
rowo, dedykowanych do pracy z  płytami 
kartonowo-gipsowymi i   gipsowo-włók-
ninowymi. 

Wkrętarki sieciowe są oferowane w   3 
wersjach. Każda z  nich jest wyposażona 
w  silnik o  mocy 600 W, różnice dotyczą 
maksymalnej prędkości obrotowej (SE 
2500: 2500 obr./min. SE 4000: 4400 
obr./min., SE 6000: 6200 obr./min.) oraz 
maksymalnego momentu obrotowe-
go (odpowiednio 11 Nm, 9 Nm i   7 Nm). 
Podobnie ma się sprawa z   wersjami 
akumulatorowymi. Modele z   rodziny 
SE 18 LTX XX00 mają prędkość obro-
tową od 2500 do 6000 obr./min. i   mo-
ment od 9 do 5  Nm. Testy pokazały, że 
w   zależności od zastosowanej pojem-
ności akumulatora (2,0  Ah, 4,031  Ah 
lub 5,2  Ah), narzędzia wkręcają od oko-
ło 1100 do ponad 3500 sztuk wkrętów 
(rozmiar 3,9 x 35  mm, płyta g-k, profil 
metalowy 0,6 mm). Główne zalety obu 
grup maszyn to kompaktowa budowa, 
możliwość precyzyjnego ustawienia 
głębokości wkręcania (co 0,25 mm) 
oraz możliwość zastosowania systemo-
wego magazynka na najpopularniejsze 
wkręty na taśmie (SM 5-55). Wszystkie 
narzędzia są objęte gwarancją XXL, do-
datkowo wersje akumulatorowe 3-let-
nią gwarancją na akumulator.

PROFIx
u  Dalmierz laserowy model 15172 
(uz) to nieduże, lekkie i   poręczne urzą-
dzenie, które szybko dokonuje dokład-
nych pomiarów, a   ich wyniki pokazuje 
na cyfrowym wyświetlaczu. 
Sercem dalmierza laserowego Proline 
model 15172 jest układ optyczno-
-elektroniczny. Wysyła on impuls lase-
rowy, który po dotarciu do mierzonego 
obiektu, np. ściany, odbija się od jego 
powierzchni. Odbity sygnał powraca do 
układu, który dokonuje jego analizy. 
Ważnym parametrem laserowego mier-
nika jest jego zasięg, czyli maksymal-
na odległość jaką bez narażenia się na 
błędy możemy zmierzyć. W   przypadku 
modelu 15172, który jest dedykowany 
do pomiarów pomieszczeń jest to 40 
metrów z  dokładnością do 2 milimetrów.

• wysoki wieniec zapewnia wydłużenie 
czasu pracy,

• otwory kompensacyjne, chłodzące 
tarcze pozwalają na pracę na sucho 
i  mokro,

• wysokiej jakości połączenie wieńca 
z  tarczą zwiększa żywotność,

• cienki przekrój tarczy ze wzmocnio-
nym środkiem umożliwia precyzyjne 
cięcie,

• otwory wewnętrzne 22,23 mm 
i  25,4  mm pozwalają na zastosowanie 
ze wszystkimi szlifierkami kątowymi 
i  przecinarkami stacjonarnymi dostęp-
nymi na rynku.

METABO
u  Szlifierki z   wysięgnikiem (żyrafy) 
– LSV 5-225 / Comfort (tuzw) to pro-
pozycja dla firm zajmujących się wy-
kańczaniem wnętrz. Kompaktowe szli- 
fierki, w  zależności od wersji, mają moż-
liwość regulacji wysięgnika w   trzech 
długościach 1,1, 1,6 lub 2,1 metra. 
Dysk szlifierski osadzony na przegubie 
Cardana umożliwia łatwe manewrowa-
nie narzędziem. Napęd umieszczono 
w   dolnej części urządzenia, co polep-
sza wyważenie szlifierki i   wpływa na 
ergonomię pracy. Sam dysk jest napę-
dzany wałkiem, który w   bardzo łatwy 
sposób można wymienić. W   żyrafach 
zastosowano również wydajny system 
odciągu urobku, czego uzupełnieniem 
jest specjalna szczotka uszczelniająca 
zamontowana na sprężynie w   głowicy.  



32 nr 6/2015  www.glospsb.com.pl

nowości budowlane dostawców psb

lodówkę, posiadają także gniazda USB 
do zasilania współczesnych urządzeń 
mobilnych. Mobilność, cicha praca oraz 
doskonały stosunek wysokiej mocy do 
niskiej masy własnej to najważniejsze 
atuty nowych agregatów mobilnych od 
Yato. 

u  Nowa linia szlifierek kątowych (uz). 
Marka Yato wprowadziła do obrotu nowe 
modele szlifierek kątowych: YT-82090, 
YT-82094, YT-82095 i   YT-82102. Kon-
struktorzy zastosowali we wszystkich 

Dalmierz laserowy Proline, poza pomia-
rem dystansu, wykonuje automatycznie 
szereg różnych obliczeń. Wylicza m.in. 
pole powierzchni i  objętość oraz dodaje 
lub odejmuje pomiary. Jest wyposażo-
ny w   przelicznik miar i   może wyświe-
tlać wyniki w  różnych jednostkach. Inną 
przydatną funkcją jest mierzenie długo-
ści trudnodostępnych miejsc w   oparciu 
o   twierdzenie pitagorasa. Kiedy doda-

wydajność cięcia zostaje uzyskana dzię-
ki zastosowaniu dwóch przeciwbieżnych 
tarcz. Zamontowane na specjalnym łoży-
sku obracają się w   przeciwnych kierun-
kach. Dzięki temu nie ma np. znaczenia 
kierunek cięcia, tak jak w  przypadku pi-
larek tarczowych. Maszyna dostarczana 
jest w  kuferku. Znajdziemy w  nim tarcze 
diamentowe oraz tarcze z   węglikiem 
spiekanym, które z   powodzeniem tną 
nawet pręty zbrojeniowe. W   komplecie 
otrzymamy również praktyczną stopę, 
która po zamontowaniu zmieni maszy-
nę w   klasyczną pilarkę tarczową. Dużą 
dokładność cięć uzyskamy dzięki przy-
kładnicy równoległej oraz laserowemu 
wskaźnikowi linii cięcia.

TOYA
u  Agregat mobilny (uz). Marka Yato 
rozszerzyła program agregatów o   dwa 
nowe kompaktowe modele inwerte-
rowe: podstawowy YT-85421 o   mocy 
maksymalnej 1000W oraz flagowy  
YT-85422 o  mocy maksymalnej 2000W. 
Urządzenia Yato zostały zaprojektowane 
od podstaw pod kątem maksymalnej 
mobilności.  W   tym celu zredukowano 
masę własną, przeprojektowano uchwy-
ty, a   całość zamknięto w   nowoczesnym 
wzornictwie. Pod obudową kryje się 
czterosuwowy silnik chłodzony powie-
trzem, napędzany benzyną bezołowio-
wą. Dodatkową zaletą konstrukcji jest 
niski poziom hałasu kształtującego się 
w   zależności od modelu na poziomie 
92  db – 95  db. Urządzenia Yato oprócz 
standardowych gniazd 230V, którymi 
można zasilić telewizor, komputer czy 

my do tego praktyczną funkcję pamięci 
ostatnich 30 pomiarów, podświetlenie 
ekranu, fakt, że na jednej zmianie baterii 
wykonamy ponad 5000 pomiarów oraz 
to, że minimalna mierzona odległość 
to tylko 5 cm – uzyskamy pełny obraz, 
niezwykle praktycznego, intuicyjne-
go w   użytkowaniu narzędzia, z   pracy 
którym będziemy zawsze zadowoleni. 
Natomiast poprawnie przeprowadzone 
pomiary będą solidną podstawą do bez-
błędnego wykonania kolejnych prac.

u  Pilarka dwutarczowa TPD860K (uz). 
Jeśli chcemy pracować efektywnie, 
a   z   drugiej strony szkoda nam miejsca 
na przechowywanie kolejnych ma-
szyn wówczas przecinarka dwutarczo-
wa Tryton jest rozwiązaniem, którego 
szukamy. Maszyna ta po zastosowaniu 
odpowiedniej tarczy z   dużą łatwością 
przecina elementy stalowe, beton, be-
ton zbrojony, cegłę, płytki oraz tworzy-
wa sztuczne. Z   powodzeniem możemy 
korzystać z  niej jako bruzdownicy. Duża 

modelach przekładnie wykonane z   wy-
sokogatunkowej stali – to gwarancja od-
porności na przeciążenia. Mechanizmy 
przekładni umieszczone są z  kolei w  me-
talowych głowicach – wytrzymałych, 
odpornych na uszkodzenia mechanicz-
ne, a   jednocześnie sprawnie odprowa-
dzających ciepło. Inżynierowie zadbali 
również o  jednostkę napędową – wirnik 
ma solidne zabezpieczenie przed wnika-
niem pyłu, a   cały silnik jest efektywnie 
chłodzony dzięki zastosowaniu specjal-
nych kanałów powietrznych. Użytkowni-
cy nowych szlifierek kątowych Yato będą 
również usatysfakcjonowani pod wzglę-
dem komfortu pracy i  obsługi. Wygodne 
w   obsłudze blokady wrzeciona, średni-
ce obudów w   najmniejszych modelach 
i  uchwyt w  największym, optymalnie do-
pasowane i  wyprofilowane do dłoni, zaś 
rękojeści boczne wykonane z  antypośli-
zgowego materiału – to główne czynniki 
podnoszące wygodę cięcia i  szlifowania, 
a   także wpływające na bezpieczeństwo 
pracy. Ofertę szlifierek kątowych Yato 
dopełnia pełna gama osprzętu marki 
o  rozmaitym zastosowaniu w  rozmiarach 
od 115 aż do 400 mm. 
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ODWODNIENIA, WENTYLACJA

PARTNER
u  Wpust drogowy z   nowym rusztem 
w   klasie D 400 (uz), który zabezpiecza 
przed poślizgiem w  przypadku hamowa-
nia na drodze, a   także poprzez wyprofi-
lowanie lepiej odbiera wodę deszczową 
w  przypadku nawałnic.

u  Właz i   wpust w   klasie A   15 i   D 400 
na rurę DN 150 (uz). Doskonałe rozwią-
zanie na zwieńczenie rury przy studni 
tworzywowej na posesji, ze względu na 
możliwość poruszania się po nich osób 
jak i  aut osobowych o  większej klasy ob-
ciążenia.

VENTS
u  Wentylator osiowy Solid (uw) to 
model przeznaczony do łazienek i   in-
nych pomieszczeń mieszkalnych o  dużej 
kumulacji wilgoci. Wentylator Ventika 
o   obudowie wykonanej z   wysokogatun-
kowego tworzywa ABS, charakteryzuje 
się ciekawym designem nawiązującym 

ZEHNDER
u  Jednostka wentylacyjna ComfoAir 
70 (tz). Kompaktowa i   niewiarygodnie 
wydajna zdecentralizowana jednost-
ka wentylacyjna o   wydajności do 65 
m³/h, zaprojektowana do renowacji lub 
wyposażania nowych mieszkań jed-
no- lub dwupokojowych. Ułatwia ona 
planowanie i   montaż instalacji wenty-
lacyjnej. Wymagane jest jedynie wyko-
nanie otworu i  doprowadzenie zasilania 
elektrycznego. Sercem jednostki jest 
wysoce wydajny entalpiczny krzyżo-
wo-przeciwprądowy wymiennik ciepła 
osiągający sprawność odzysku ciepła do 

89%. Wymiennik odporny jest także na 
zagrzybienie, drobnoustroje oraz zama-
rzanie. Opcjonalnie urządzenie wen-
tylacyjne Zehnder ComfoAir 70 może 
obsługiwać dwa znajdujące się blisko 
siebie pomieszczenia. Z   tyłu jednostki 
jest możliwość podłączenia dodatkowe-
go kanału nawiewnego bądź wywiew-
nego. W  temperaturze do –5°C urządze-
nie Zehnder ComfoAir 70 pracuje bez 
podgrzewacza i   regulacji ochrony przed 
zamarzaniem, co zwiększa oszczędność 
energii. Jednostka została zaprojekto-
wana z   uwzględnieniem walorów es-
tetycznych, co stanowiło gwarancję, że 
urządzenie w   harmonijny sposób zinte-
gruje się z   aranżacją wnętrza, a   całość, 
poza osłonami, będzie dyskretnie ukryta 
w  ścianie.

u  Jednostka wentylacyjna ComfoAir 
180 (uz). Niezwykle cicha i   wydajna 
jednostka wentylacyjna (komfortowa 
wentylacja do 185 m3/h przy 195 Pa), 
stanowiącą serce kompaktowego sys-
temu dystrybucji powietrza. Łączy ona 

do stylistyki lat 50-tych. Wentylator ofe-
rowany jest w   trzech średnicach: 100, 
125 i  150 mm, każda dostępna w  wersji 
standard, z   timerem lub z   timerem i   hi-
grostatem. Model Solid cechuje wysoka 
wydajność – nawet do 309 m3/h.
Cechą charakterystyczną są nowoczesne 
opakowania wentylatorów, zawierające 
poradnik doboru wentylatora, ułatwiają-
cy klientowi samodzielne podjęcie wła-
ściwej decyzji zakupowej.

u  Wentylator osiowy Moden Tekno 
(uw) to model przeznaczony do łazie-
nek i  innych pomieszczeń mieszkalnych 
o   dużej kumulacji wilgoci. Wentylator 
Ventika posiada płaski dekoracyjny pa-
nel frontowy ze szczotkowanego alu-
minium, doskonale pasujący do wnętrz 
o   wystroju nowoczesnym i   industrial-
nym. Wentylator oferowany jest w  trzech 
średnicach: 100, 125 i   150 mm, każda 
dostępna w   wersji standard, z   timerem 
lub z   timerem i   higrostatem. Model ten 
cechuje wysoka wydajność – nawet do 
265 m3/h.
Cechą charakterystyczną są nowoczesne 
opakowania wentylatorów, zawierające 
poradnik doboru wentylatora, ułatwiają-
cy klientowi samodzielne podjęcie wła-
ściwej decyzji zakupowej.
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go z   odzyskiem ciepła na poziomie do 
95%. Obudowa wykonana jest z   ocyn-
kowanej, lakierowanej blachy stalo-
wej i   posiada izolację akustyczną oraz  
termiczną. Obsługa następuje przy uży-
ciu intuicyjnego panelu obsługowego 
ComfoSense, na którego wyświetlaczu 
widoczne są wszystkie tryby eksplo-
atacji, jak również komunikaty o   błę-
dach lub konieczności wymiany filtrów.  
Istnieje również możliwość rozszerzenia 
funkcji sterowania o  moduł bezprzewo-
dowy. Dzięki opcjonalnemu zastoso- 
waniu wymiennika entalpicznego jed-
nostka może także zapewnić odzysk 
wilgoci. 

w  sobie najwyższy komfort, łatwość ob-
sługi oraz wysoki stopień sprawności. 
Dzięki idealnemu dopasowaniu systemu 

do konstrukcji budynku, rozwiązanie to 
sprawdza się znakomicie niezależnie od 
rozkładu pomieszczeń w   danym miesz-
kaniu. Produkt ten to słuszny wybór  
dla budownictwa jedno- i   wielorodzin-
nego, zwłaszcza tam, gdzie każdy metr 
przestrzeni użytkowej jest „na wagę 
złota”. Kompaktowe wymiary jednostki 
ComfoAir 180 (szerokość: 560 mm, wy-
sokość: 680 mm, głębokość: 280  mm) 
umożliwiają zamontowanie jej np. 
w   szafce kuchennej, łazience (wnęka 
ścienna) czy pomieszczeniu technicz-
nym. Głównym elementem urządze- 
nia jest krzyżowo-przeciwprądowy wy-
miennik ciepła z   tworzywa sztuczne-

ATEx
u  System ogrodzeniowy Dorota Lux 
(tuw). System ten w   standardzie jest 
ocynkowany ogniowo i  malowany prosz-
kowo farbą nawierzchniową. Dzięki ta-
kiemu zabezpieczeniu antykorozyjnemu 

OGRODZENIA, BRAMY

Elementy są ocynkowane i   malowane 
proszkowo farbą nawierzchniową z  dwu-
letnią gwarancją. Produkty nie wymaga-
ją stosowania dodatkowych zabiegów 
zabezpieczających. Bramy i   furtki zosta-
ły wyposażone w   zawiasy regulowane, 
które pozwalają w   wygodny sposób za-
montować i   wyregulować skrzydła tych 
elementów. Dodatkowo ogrodzenia  
Nikola dostarczane są wraz z  niezbędny-
mi elementami wyposażenia: rygiel dol-
ny – pozwala na zakotwiczenie skrzydła 
bramy w  podłożu, rygiel górny – połącz-
nie dwóch skrzydeł bramy oraz możli-
wość założenia kłódki, zamknięcia do 
furtki – ogranicznik zamykający skrzydło 
furtki. Klient kupujący ogrodzenia Atex 
dostaje produkt gotowy do montażu. 

PROGRESS
u  Ogrodzenia gabionowe (tuzw) to 
produkt zaprojektowany z   myślą o   do-
starczeniu najwyższej jakości produktu 
o   wyjątkowych walorach estetycznych. 
Ideą projektantów było stworzenie sys-
temu ogrodzeń, który pozwoli dostoso-
wać wygląd i  funkcjonalność do potrzeb 
klienta. Trójkątny kształt drutu wraz ze 
specjalnym wzorem kratki, tworzonym 
przez trzy zgrzane obok siebie druty pro-
filowe nadają ogrodzeniu lekkości i   wy-
jątkowego charakteru. Ogrodzenia ga-
bionowe Progress to trzy różne grubości: 
10, 20 i   30 cm, możliwość wypełnienia 
szkłem turkusowym, które przy zastoso-
waniu podświetlenia LED dają niesamo-
wite efekty wizualne, jak również nadają 
indywidualnego charakteru posesji.

udzielana jest 5-letnia gwarancja, a   ele-
menty systemu nie wymagają dodatko-
wych zabiegów zabezpieczających. Bra-
my oraz furtki Dorota Lux wyposażone 
są w   szereg akcesoriów montażowych: 
zawiasy regulowane, rygle, zamknięcie. 
Tralki pionowe zaślepione zostały dasz-
kiem PCV. Zastosowano także praktyczne 
otwory technologiczne eliminujące pro-
blem zamarzania wody w   elementach 
konstrukcyjnych. Oferowany jest kom-
pletny zestaw, gotowy do montażu. 

u  System ogrodzeniowy Nikola (tuw) 
– jest to wzór w  nowoczesnej stylistyce. 

Ogrodzenia gabionowe wytwarzane są 
w  oparciu o  System Zarządzania Jakością 
ISO zgodny z   normą EN-EN 9001:2000. 
Opatentowana, zaawansowana techno-
logia zgrzewania gwarantuje wysoką od-
porność na korozję, również w  miejscach 
zgrzein. Specjalny profil drutu zapewnia 
niską wagę przy zachowaniu stabilności 
i   wytrzymałości całej konstrukcji. Zasto-
sowana powłoka Pro-Zinal® (stop cyn-
ku i   aluminium) skutecznie eliminuje 
konieczność kosztownych konserwacji, 
co potwierdza 5-letnia gwarancja. Re-
dukcja śladu ekologicznego w   procesie 
produkcyjnym oraz możliwość recyklin-
gu sprawiają, że ogrodzenia gabionowe 
Progress są przyjazne dla środowiska 
naturalnego i  kieszeni.

WIŚNIOWSKI
u  Brama garażowa UniTherm w  pełnej 
gamie kolorystycznej (uzw) powstała 
w   odpowiedzi na potrzeby budow-
nictwa energooszczędnego. Jest wy-
pełnieniem niszy produktowej mię-
dzy popularną bramą UniPro, a   bramą 
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poziom nawet 0,9  W/m2K. W  2015 roku 
firma Wiśniowski poszerzyła ofertę 
bram UniTherm o  możliwość malowania 
w   dowolnie wybranym kolorze (poza 
kolorami perłowymi).

u  Nowy wzór w   kolekcji ogrodzeń 
Lux AW 10.54 (uzw) powstał w   wyniku 
modyfikacji innego wzoru (AW 10.53) 
z  charakterystycznym motywem zdobni-
czym w  kształcie litery V. Wzór ten został 
uproszczony i   dzięki swojej minimali-
stycznej formie doskonale wpisuje się 
w   aktualne trendy w   architekturze i   bu-
downictwie.
Nowy wzór AW 10.54 Lux składa się  
z prostych pionowych i   poziomych 
elementów i   powstał w  odpowiedzi na  
zapotrzebowanie  rynku. Coraz częściej 
bowiem wznoszone są budynki o   mi-
nimalistycznej  linii, z otoczeniem idą-
cym w kierunku monochromatyzmu. 
Trend ten zatacza coraz to szersze kręgi 

Prime, która reprezentuje nową ge-
neracje bram segmentowych. Skrzy-
dło bramy UniTherm zbudowane jest 
w   oparciu o   nowatorski panel Innovo 
o  grubości 60 mm. Współczynnik prze-
nikania ciepła panelu Innovo wynosi 
0,37 W/m2K, co wraz z   nowoczesnym 
systemem uszczelnień przekłada się  
na znakomitą termoizolację całej bramy, 
ze współczynnikiem ciepła osiągającym 

i   coraz więcej klientów wyraża zainte-
resowanie prostą formą również dla 
ogrodzenia posesyjnego AW 10.54, po-
dobnie jak wszystkie inne wykonywa- 
ne zostały z  prętów pełnych, dzięki cze-
mu są jeszcze bardziej stabilne i   trwa-
łe. Standardowo występują w   wersji 
ocynkowanej lub ocynkowanej i   malo- 
wanej proszkowo w   kolorach z   palety 
RAL.

PREPARATY

Dlaczego tak ważne jest stosowanie pro-
duktów grzybobójczych? Ponieważ me-
chaniczne usuwanie grzybów, bez użycia 
środka grzybobójczego, pozwala na uwal-
nianie niebezpiecznych i  szkodliwych my-
kotoksyn, które są szkodliwe dla zdrowia 
i  mogą prowadzić do wielu chorób.

u  Szpachla do drewna (uzw) – jest to 
specjalna masa, która idealnie nadaje 
się do wypełniania ubytków w   drewnie 
(drzwi, framugi, okna, parapety, deski 
podłogowe, płoty, bramy itd.). Wyrób 
ten, zawiera naturalny pył drzewny, 
połączony z substancjami klejącymi 
i   utwardzającymi, dzięki temu idealnie 
przylega do drewnianych powierzchni. 
Wyjątkowa trwałość sprawia, że szpachla 
może być stosowana zarówno wewnątrz 
pomieszczeń, jak i   na zewnątrz – co zo-
stało sprawdzone w  różnych warunkach 
pogodowych. Szpachla do drewna Altax 
nie spływa z   pionowych powierzchni. 
Wyróżnia ją również bardzo duża od-

porność na kurczenie oraz pękanie. 
Szybki czas schnięcia sprawia, że już po 
2 godzinach, uszkodzona powierzchnia 
wypełniona szpachlówką, może zostać 
pokryta dowolnym produktem do ochro-
ny i  dekoracji drewna – impregnatem, la-
kierobecją czy emalią. Produkt dostępny 
jest w   standardowych pojemnościach 
250g oraz 100g tubkach, które umoż-
liwiają bezpośrednią aplikację wyrobu 
do ubytku. Szpachla do drewna Altax, 
występuje w   czterech wariantach kolo-
rystycznych, dostosowanych do prefe-
rencji konsumenta.

ALTAx
u  Produkt grzybobójczy (tuz):
• skutecznie zwalcza grzyby z  konstruk-

cji murowanych, wyrobów kamieniar-
skich oraz wszelkiego rodzaju materia-
łach budowlanych,

• szybkość działania produktu sprawia, 
że wykazuje właściwości grzybobójcze 
już w  6 godzin od aplikacji,

• wyróżnia się bardzo dużą wydajnością. 
Jeden litr produktu pozwala na zwal-
czanie grzybów z  powierzchni 6 m²,

• dostępne pojemności: 1 l, 5 l.

Opracowanie: Marzena Mysior-Syczuk
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reklamy

o czym świadczy to, że eksport wy-
robów dla budownictwa niemal 
5-krotnie przeważa nad importem? 
czy zyskują na tym inwestorzy, wy-
konawcy budowlani, kupcy handlu-
jący „budowlanką”? Na pewno tak! 
Skoro polscy producenci skutecznie 
lokują swoje wyroby w takich pań-
stwach jak Niemcy, wielka brytania, 
Szwecja, Francja (najwięksi odbior-
cy), to zdecydowanie przemawia 
za wysoką oceną jakości tych wy-
robów. czy inwestorzy i wykonawcy 
budowlani z Niemiec, wielkiej bryta-
nii, Szwecji, Francji, a w sumie z  po-
nad stu państw wszystkich kontynen-
tów kupowali by w Polsce kiepski 
towar?...
Nie wnikając głębiej w źródła suk-
cesów poznajmy statystykę importu 
i  eksportu naszej branży.

wyroby DlA buDowNictwA  
– co PolSKA KuPuje, A co SPrzeDAje. 
ProPorcjA 1:5

ZASTRZEŻENIA I  EFEKT SKALI
Zaczniemy od zastrzeżenia. Porównanie 
importu i eksportu wyrobów dla budow-
nictwa nie może być pełne z   jednego za-
sadniczego powodu – czeluści statystyki 
są tak głębokie, że nie sposób spenetro-
wać wszystkich podbranż, działów, sekto-
rów, sekcji itd. itp. oferujących ogromne 
bogactwo asortymentowe tego wszystkie-
go co niezbędne na placach budowy czy 
przy remontach. Tak więc, niniejszy arty-
kuł obejmuje pewien wycinek, ale na tyle 
znaczący, że analiza danych pozwala na 
wysnucie kilku wniosków. Najważniejszy 
dotyczy skali – wartość wyrobów branych 

Grupy wyrobów, którym przyglądamy się pod  
kątem importu i  eksportu zawiera tabelka.

Nazwa grupy wyrobów CN*
Nieogniotrwałe zaprawy i  masy 
betonowe 382450

Wykładziny podłogowe, ścienne, 
sufitowe, z  polimerów chlorku 
winylu

391810

Okna, okna francuskie i  ich ramy, 
drewniane 441810

Drzwi, ich futryny i  progi drewniane 441820

Płyty parkietowe, drewniane
441871
441872
441879

Wyroby z  asfaltu lub podobnego 
materiału w  rolkach 680710

Cegły budowlane, ceramiczne 690410

Dachówki ceramiczne 690510

Zlewy, umywalki, wanny, bidety, 
miski klozetowe, płuczki ustępowe, 
z  ceramiki

691010

* Obroty towarowe w handlu zagranicznym 
prezentowane są według Nomenklatury Sca-
lonej CN, która bazuje na 6-cyfrowym Zhar-
monizowanym Systemie Oznaczania i   Kodo-
wania Towarów (HS) i   stanowi podstawową 
klasyfikację towarową dla całego handlu za-
granicznego.
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dokĄd zmierza rynek
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Wykres 2 . Główne kierunki eksportu 
  materiałów budowlanych w 2014 r.              

8%
8%

Niemcy Wlk. Brytania Szwecja Francja
Norwegia Dania Pozostałe**

tutaj pod uwagę wyraża się w  poszczegól-
nych grupach częściej w  setkach milionów 
złotych, niż w  dziesiątkach, a  globalnie li-
czona jest w  miliardach złotych.
A  dlaczego nie analizujemy tutaj importu 
i   eksportu innych grup wyrobów, np. ce-
mentu? Dane dla akurat tej grupy wyro-
bów od lat systematycznie i  bardzo profe-
sjonalnie prezentuje Stowarzyszenie Pro-
ducentów Cementu. Zainteresowanych 
odsyłamy na www.polskicement.pl 

NAJWAŻNIEJSZE TRENDY
W   2014 r. zsumowany eksport wyrobów 
dla budownictwa w   analizowanych 9 
grupach (3484,6 mln zł) niemal 5-krot-
nie przeważał nad importem (704,5 mln 
zł). Wartość eksportu była najwyższa od 
kiedy tylko jest analizowana (w   2003 r. 
po raz pierwszy przekroczyła 1 miliard 
zł, w  2007 r. już 2 miliardy zł, a  3 miliardy 
zł w   2013 r.). Natomiast wartość impor-
tu była wprawdzie w   2014 r. wyższa od 
osiągniętej w  2013 r., ale już mniejsza niż 
w  latach 2007–2012. 

na rok większy i  w  2014 r. przeważał nad 
importem ponad 28-krotnie.
Wyraźną przewagę eksportu nad im-
portem widać też w  grupie obejmującej 
ceramikę sanitarną, w   2014 r. wartość 
eksportu wyniosła niemal 152 mln zł, na-
tomiast import sięgał niecałe 60 mln zł 
(rok wcześniej 52 mln zł).
Ostatnia grupa wyrobów dla budownic-
twa notująca przewagę eksportu nad 
importem (od 2010 r.) obejmuje nie-
ogniotrwałe zaprawy i   masy betonowe, 
w   2014  r. eksport o   wartości niemal 68 
mln zł, a  import ponad 50 mln zł.
Odmienną sytuację – przewagę importu 
nad eksportem – notujemy w   4 innych 
grupach wyrobów.
W   2014 r. wartość eksportu wykła-
dzin podłogowych, ściennych i   sufito-
wych z   tworzyw sztucznych sięgnęła 
100,5  mln  zł, podczas gdy importo-
waliśmy wyroby tej grupy za ponad 
148  mln  zł. 
Pomimo systematycznego wzrostu eks- 
portu dachówek ceramicznych – 
w  2014  r. jego wartość sięgnęła prawie 
94 mln zł – nadal przeważał w  tej grupie 
import (niemal 144 mln zł w  2014 r.).
Bardzo silnym wahaniom podlegał 
w   ostatnich latach eksport i   import papy 
(nazwa w  nomenklaturze CN: wyroby z  as-
faltu lub podobnego materiału w  rolkach). 
W  2014 r. z   eksportu papy uzyskano nie-
mal 35 mln zł, ale w  2012 r. aż 121 mln zł. 
Równocześnie w  2014 r. wartość kupionej 
za granicą papy sięgnęła niemal 89 mln zł, 
ale w  2011 r. było to prawie 122 mln zł. Na 
rynku tych wyrobów ścieranie się polskich 
producentów z   firmami sprowadzającymi 
papę do Polski jest wyjątkowo ostre.
Wreszcie cegły budowlane, ceramiczne. 
W  tej grupie wartość eksportu w   2014 r. 
osiągnęła 32 mln zł, natomiast importu 
przekroczyła 61 mln zł.

SIŁA RYNKU
Niewątpliwie polski rynek materiałów 
budowlanych jest wysoce konkurencyj-
ny, a   jego oferta nie odbiega od znanej 
z   większości rynków innych państw Unii 
Europejskiej. Należy oczywiście pamię-
tać o   zagranicznym „wsadzie technolo-
gicznym” w   różne wyroby wytwarzane 
w  polskich firmach, ale generalnie można 
przyjąć, że szeroko rozumiana branża pro-
dukcji materiałów budowlanych w  Polsce 
dobrze wykorzystuje możliwości, jakie 
niesie ze sobą integracja europejska. 
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Wykres 1. Import i eksport  w ybranych
w yrobów  dla budow nictw a (w  mln zł)
 

import eksport

W  imporcie miał miejsce trend spadkowy 
od 2001 r. do 2005 r., w  latach 2006–2008 
notowano wzrosty, lata 2009–2014 to na 
przemian spadki i  wzrosty. Znamienne, że 
wartość importu w  2014 r. była mniejsza 
niż w  roku 2000…
Równolegle w   eksporcie notowano zde-
cydowane wzrosty wartości w   latach 
2001–2007, niewielką korektę w dół 
w  latach 2008–2009 oraz kolejny mocny 
trend wzrostowy od 2010 r.
Wartość importu i   eksportu w   latach 
2009–2014 oddaje wykres 1.
W  porównaniu z  2013 r. eksport w  2014  r. 
wzrósł o  6%, a  import o  1%. 

KTO KUPUJE W  POLSCE. CO CIESZY 
SIę SZCZEGÓLNYM POPYTEM
Zanim przedstawimy dane o   kierunkach 
eksportu poświęcimy kilka zdań importo-
wi. Najwięcej wyrobów dla budownictwa 

** w  2014 r. eksport wyrobów z  Polski objętych na-
szą analizą trafił do 102 krajów.

kupujemy w  Niemczech – w  2014 r. w  su-
mie za ponad 260 mln zł. W  dziesiątkach 
milionów złotych liczy się import z   Ukra-
iny, Węgier, Czech, Rosji, Francji, Belgii 
i   Szwecji. W   2014 r. Polska importowała 
wyroby budowlane sklasyfikowane w   9 
analizowanych grupach z  46 krajów.
Eksport też najczęściej trafia do Niemiec 
(wartość ponad 900 mln zł), ale tutaj prze-
waga nad kolejnymi krajami jest mniejsza 
(Wlk. Brytania kupiła w   2014 r. w   Polsce 
wyroby dla budownictwa za około 700 
mln zł, w   setkach milionów złotych liczy 
się też m.in. eksport do Szwecji i  Francji).

W  których grupach wyrobów eksport do-
minuje? Podium zajmują te, które bazują 
na surowcu drzewnym.
Rokrocznie zwiększa swą wartość eks-
port okien drewnianych – w 2014  r.  
1 miliard 693 miliony zł, wyroby tej grupy 
kupują w  Polsce firmy z  niemal 60 państw 
wszystkich kontynentów, najwięcej z  Nie-
miec, Wielkiej Brytanii, Francji i Danii. 
O  wyjątkowej pozycji polskich producen-
tów okien drewnianych świadczy też to, 
że ich eksport przeważa niemal 34-krot-
nie nad importem.
Wiceliderem są producenci płyt parkie-
towych, drewnianych – w   2014 r. nie-
mal 751 mln zł, wyroby tej grupy kupują 
w  Polsce firmy z  ponad 70 państw wszyst-
kich kontynentów, najwięcej Szwedzi, 
Brytyjczycy, Niemcy, Norwegowie, Francu-
zi. Eksport płyt parkietowych również sys-
tematycznie rośnie i   w  2014 r. przeważał 
nad importem ponad 9-krotnie.
Trzecie miejsce przypada w   eksporcie 
producentom drzwi drewnianych – 
w   2014 r. ponad 560 mln zł, wyroby tej 
grupy kupują w  Polsce firmy z   niemal 70 
państw wszystkich kontynentów, najwię-
cej Niemcy, Brytyjczycy, Słowacy i   Czesi. 
Eksport w   tym przypadku też jest z   roku 
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Ewa Roguska, właścicielka firmy Mark-
-Bud też ma ojca budowlańca – Marek 
Majkrzak utworzył jako rzemieślnik za-
kład budowlany w 1973 r. – Dziś powoli 
zaczynam myśleć o emeryturze. Chciałbym 
przekazać swoją firmę córce. Uczyła się 
budowlanki u mnie, od kilku lat nabiera 
doświadczenia prowadząc własną firmę.

Maria Ziółek prowadzi firmę m3ziolek 
elewacje wentylowane i jest pierw-
szym budowlańcem w rodzinie, ale od 
zawsze chciała budować.

Nie ma też budowlanych genów Sylwia 
Sajda, wraz z mężem Michałem prowa-
dząca firmę Intercom, zajmującą się 
głównie remontami.

RÓŻNE DROGI NA PLAC BUDOWY
Milena Dąbrowska po technikum dro-
gowym trafiła do Wyższej Szkoły Eko- 
logii i Zarządzania w Warszawie, kieru-
nek Budownictwo Energooszczędne. Już 
jako inżynier budownictwa w 2010 r.  
założyła własną firmę.

Joanna Trzaska, po 4 latach pracy  
z mężem w Gotolet, musiała zacząć sa-
modzielnie prowadzić firmę, mąż nagle 
zmarł na nierozpoznaną sepsę.

Sylwia Sajda nauczyła się budowlan-
ki we własnym domu. – Jak kładę płytki, 
czy maluję ściany, sufity to odpoczywam. 
Mama o   mnie mówi: „murarz, tynkarz, 
akrobata”. Prace budowlane sprawiały mi 
przyjemność i zaczęłam zastanawiać się 
czy nie zmienić zawodu, długie lata byłam 
doradcą biznesowym w branży telefonii 
komórkowej. Wreszcie brat zaprosił mnie 
i męża do Holandii, gdzie ma firmę wyko-
nawczą, tam malowaliśmy pomieszczenia 
w klubach fitness. Po powrocie do Polski  
założyliśmy własną firmę. W Holandii  
malowałam ręcznie wałkiem, w Polsce 
agregatem.

Szefowa jest jedna… Joanna Trzaska z ekipą 
Gotolet, remont w gmachu Ministerstwa 
Rolnictwa, Warszawa, październik 2015.

Pejzaż inwestycji w sercu warszawskiego 
Ursynowa. Magdalena Szlendak kieruje budową 
budynku mieszkalnego tuż przy linii Metra.

JAK TRAFIŁY DO BUDOWNICTWA?  
NAJCZęŚCIEJ DECYDUJĄ GENY
Joanna Trzaska wspomina – moja mama 
była kosztorysantem w dużej firmie bu-
dowlanej i – prawdę mówiąc – wolałam 
czytać opasłą księgę „Nowoczesne tech-
nologie w budownictwie” zamiast „Naszej 
szkapy”. Pracę w budowlanej firmie też za-
częłam od kosztorysowania, poleciła mnie 
właśnie mama, a po dwóch latach zaczę-
łam wspólnie z mężem Gerardem rozkrę-
cać własny zakład remontowy Gotolet.

Magdalena Szlendak, dziś kierownik 
budowy w firmie Totalbud, również ma 
budowlane geny. – Ojciec pracuje po-
nad 30 lat w wykonawstwie, wieloletni 
kierownik budowy, ostatnio kierownik 
kontraktu. Mówił, że budowanie to ciężka 
praca, ale wspierał mnie, gdy wybrałam 
studia prowadzące do tego zawodu.

Ojciec Mileny Dąbrowskiej, właści-
cielki firmy Origin-Bud, prowadził 
przez wiele lat własny zakład ogólno-
budowlany. – Jako młoda dziewczyna 
zarabiałam w wakacje w firmie taty, mia-
łam nawet brygadę koleżanek, które na-
mówiłam do fizycznej pracy. Wcześniej 
mama, gdy oświadczyłam, że chcę iść do 
technikum drogowego powiedziała – za-
stanów się!...

Czy budownictwo to biznes dla kobiet?

SZEFOWE
Nie znają się wzajemnie. Wprawdzie każda jest klientką tego samego składu bu-
dowlanego – PSB Warszawa z ul. Bieżuńskiej, ale nigdy się ani tam, ani na żadnej 
budowie nie spotkały. Pięć Pań, właścicielek firm wykonawczych i jedna kierow-
nik dużej budowy w liczącej się na rynku firmie budowlanej, od lat zaopatrują się 
w  warszawskiej filii Grupy Polskie Składy Budowlane, jedna o drugiej nic nie wie-
dząc. No cóż, lista klientów PSB Warszawa jest długa, a sektor budowlano-remon-
towy Mazowsza obejmuje co najmniej kilkanaście tysięcy przedsiębiorstw. Kie-
dy jednak w rozmowie ze Zbyszkiem Kwapiszem, długoletnim szefem składu na 
Bieżuńskiej, zastanawiałem się, czy rzeczywiście można mówić o zjawisku, jakim 
ma być prowadzenie budowlanego biznesu przez kobiety, usłyszałem, że 20 lat 
temu takich klientek po prostu nie było, a dziś są. Zgodziliśmy się, że warto o tym  
napisać do Głosu PSB, tym bardziej, że Panie są zjawiskowe… Uroda, elegancja,  
a przy tym profesjonalna znajomość branży wykonawczej.
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Maria Ziółek pierwszy kontakt z branżą 
budowlaną miała w PSB Warszawa. – By-
łam doradcą techniczno-handlowym, czy-
li sprzedawałam materiały budowlane. 
Równocześnie studiowałam na Wydziale 
Inżynierii Lądowej. Po 2 latach praktyki 
handlowej, ciągle studiując, trafiłam do 
firmy wykonującej elewacje wentylowa-
ne. Znałam angielski i rysunek techniczny, 
podstawy projektowania, miałam też do-
świadczenie w handlu, to gwarantowało 
szybki awans. Po trzech i pół roku posta-
wiłam na własny biznes.

Magdalena Szlendak też ukończyła 
Inżynierię Lądową i zaraz po studiach 
podjęła pracę w zawodzie. Obecnie le-
gitymuje się 6-letnim stażem. Najpierw 
była inżynierem budowy, następnie kie-
rownikiem robót, a od roku jest kierow-
nikiem budowy.

Magister ekonomii Ewa Roguska pierw-
szy kontakt z budownictwem miała na 
studiach, dorabiając sobie w firmie ojca. 
– Sprzątałam na budowach, wykonywa-
łam różne prace pomocnicze. Po studiach 
3 lata pracowałam z tatą, a od pewnego 
czasu mam własną firmę.

BEZ KOMPLEKSÓW
Cisną się pytania. Jak układa się współ-
praca z mężczyznami na placach budo-
wy? Jak w ogóle mężczyźni budowlań-
cy reagują na kobietę też budowlańca? 
Jak często spotykają na budowach inne 
kobiety? Czy można mówić o przewa-
gach kobiet nad mężczyznami w wy-

konywaniu jakichś zadań/robót – jeśli 
tak, to jakich konkretnie? Co na to, że 
pracują w budownictwie mówią ich 
prywatni znajomi/znajome?
Odpowiadając, Panie są na ogół zgodne. 
Ale po pierwsze, znamienny fakt – oka-
zuje się, że każda w swojej pracy, na 
swoim placu budowy jest jedyną kobie-
tą wśród wielu mężczyzn. Owszem, każ-
da też ma wrażenie, że w wykonawstwie 
budowlanym pojawia się coraz więcej 
kobiet, jednak na dowód mogą podać 
tylko pojedyncze przykłady. 

Magdalena Szlendak pamięta, że na 
poprzedniej budowie miała 2 panie in-
spektor nadzoru od robót sanitarnych 
i   budowlanych, a w ekipie nadzorują-
cej obecnie realizowany obiekt też jest 
jedna pani inspektor. – Bezpośrednio 
w  wykonawstwie nie spotkałam kobiety 
zatrudnionej na stanowisku pracownika 
fizycznego. W mojej grupie na studiach 
było 5 dziewczyn na 25 chłopaków, ale 
nie wiem, czy choć jedna pracuje w wyko-
nawstwie. Natomiast Totalbud zatrudnia 
6 kobiet na etatach inżynierskich, pracu-
jemy na różnych placach budowy.

Ewa Roguska czasem spotyka na prze-
targach jakieś panie, a przez 2 sezony 
pracowała w Mark-Bud pani jako malarz 
– wyróżniała się dokładnością i czystością 
pracy. Ale wyjechała za granicę. Wiem, że 
zanim trafiła do nas ukończyła studia na 
WAT (Wojskowa Akademia Techniczna 
w  Warszawie – przyp. Głos PSB).

Joanna Trzaska: nigdy nie zetknęłam 
się na przetargu z kobietą konkurentką. 
Wśród inspektorów budowlanych jedna 
pani przypada na kilkunastu panów.

Maria Ziółek ocenia, że na rynku ele-
wacji wentylowanych ma w całej Polsce 
15–18 konkurentów, kierują tymi firma-
mi sami mężczyźni. – Natomiast u gene-
ralnych wykonawców inwestycji, z który-
mi współpracuję jako podwykonawca, na 
każdej budowie spotykam przynajmniej 
jedną panią inżynier. Kiedy studiowałam, 
na niemal 30 kolegów były 3 dziewczyny. 
Dziś w 30-osobowej studenckiej grupie 
jest 10.

Milena Dąbrowska: pierwszą panią in-
żynier spotkałam na budowie dopiero 
po paru latach pracy. Dziś zdarza się to 

coraz częściej. Panie pracują zwłaszcza 
w   ofertowaniu i zarządzaniu finansami, 
także jako inspektorzy nadzoru. Wiem 
też, że na studiach architektonicznych 
jest więcej dziewczyn niż chłopaków. To 
się przekłada na sytuację w biurach pro-
jektowych.

Elewacje wentylowane mają po pierwsze 
niezaprzeczalne zalety, po drugie – są 
modne. Maria Ziółek na placu budowy domu 
mieszkalnego na warszawskim Bemowie.

Na placu budowy trzeba mieć oko na 
wszystko. Milena Dąbrowska w pomiesz-
czeniu remontowanej palarni kawy Tchibo 
w Markach.

 Bywa, że przy pracach remontowych trzeba 
na chwilę usiąść i  spokojnie pomyśleć. 
Ewa Roguska w remontowanym budynku 
spółdzielni mieszkaniowej w  centrum 
Warszawy.

Przy malowaniu nie można się nie ubrudzić. 
Sylwia Sajda w  stroju roboczym w  nowo 
budowanym budynku mieszkalnym  
na warszawskich Bielanach.
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Przejdźmy do ważnej kwestii – kon-
taktów z mężczyznami na placach 
budowy. Okazuje się, że podejście do 
pań zależy między innymi od tego kogo 
panowie reprezentują. – Dyrektorzy od 
inwestora potrafili kiedyś specjalnie od-
wiedzać budowę, żeby zobaczyć „co ta 
baba tu robi” – śmieje się właścicielka 
firmy Gotolet. – Ale to przeszłość. Teraz 
na ogół wiedzą, że od lat zajmuję się wy-
konawstwem. Inspektorzy nadzoru mó-
wią – „Trzaska robiła”, nie Gotolet. Jestem 
z tego dumna, bo to moje nazwisko. Zdo-
byłam sobie markę jako fachowiec. Mam 
dobre wyniki. Rozwijam firmę. Zadania 
realizujemy w terminach. Dbamy o jakość 
robót. – Czy próbują mnie adorować? – 
Śmiech. – Bardzo rzadko, a ja nigdy nie 
robię jakichkolwiek nadziei. Praca to pra-
ca. Z firmy żyję ja, moja rodzina i rodziny 
moich pracowników.

Marię Ziółek irytuje wspomnienie, że 
kiedy pracowała jako doradca tech-
niczno-handlowy w hurtowni i trafiała 
na budowę, niektórzy budowlańcy pró-
bowali ją podrywać, zamiast kupować 
oferowane przez nią materiały budow-
lane. Natomiast… – początki w  wyko-
nawstwie elewacji wentylowanych były 
bardzo trudne, zwłaszcza w kontaktach 
z kierownikami budów z ramienia ge-
neralnych wykonawców, szczególnie 
z tymi starszymi wiekiem. Nie chcieli 
uznać we mnie partnera, a ja nigdy nie 
zgadzałam się, żeby mnie traktowano 
specjalnie tylko dlatego, że jestem kobie-
tą. Ja chcę i  wymagam tego, żeby mnie 
traktowali identycznie jak mężczyznę. 
Przez takie podejście budowlańców do 
kobiet muszę dać więcej z siebie jako 
fachowiec, profesjonalny projektant  
i  wykonawca. Teraz, ci którzy mnie zna-
ją, wiedzą co potrafię. Złości mnie też to, 
że niekiedy przedstawiciele generalnych 
wykonawców zastrzegają, żebym nie po-
jawiała się na budowie. Jestem elegancką 
kobietą, a w ich mniemaniu wykonawca 
ma być w gumiakach i upapranym kom-
binezonie. Jakiś absurd! Mimo wszystko, 
cieszę się pracując z mężczyznami, z ko-
bietami nie chciałabym.

Milena Dąbrowska wie, że mężczyźni 
dominują w zawodzie. – Skoro tak, kobie-
ta musi się z nimi dogadać. Jeśli by tego 
nie umiała, zostałaby wyeliminowana. 
Jeśli kobieta ma pracować w budownic-

twie, to musi budownictwo lubić, musi 
być uparta, dążyć do celu, który wcześniej 
sobie wytyczy.

Delikatna kwestia – język, jakim posłu-
gują się budowlańcy przy pracy. Mag-
dalena Szlendak przypomina sobie, że 
– jak przyszłam na budowę pierwszy raz, 
to starali się nie przeklinać. 

Czy na budowach, którymi kierują ko-
biety częściej niż zwykle panuje porzą-
dek, czy jest czyściej? – Na pewno tak, 
zgodnie twierdzą moje rozmówczynie.

W tym momencie trzeba napisać  
o szczególnych predyspozycjach, czy 
– wprost – przewagach pracujących  
w budownictwie kobiet nad mężczy-
znami. 

Joanna Trzaska zaczyna od tego, że 
budownictwo to wspaniały biznes dla 
kobiet. – Co nas predysponuje do budo-
wania? Kobiety są odważne. – Czy bar-
dziej niż mężczyźni? – Tak. Potrafimy być 
zdeterminowane. Jesteśmy uparte. Moje 
prywatne przyjaciółki są ze mnie dumne, 
że jestem budowlańcem.

Milena Dąbrowska zwraca uwagę, że 
kobiety mają więcej wrodzonego smaku, 
poczucia estetyki. Zwłaszcza w wykoń-
czeniówce takie predyspozycje są nie-
ocenione.

– Jesteśmy spokojniejsze od mężczyzn – 
twierdzi Magdalena Szlendak. – Kobiety 
są dokładniejsze, bardziej przykładają się 
do pracy, mocniej się w nią angażują. Na 
pewno też łagodzą obyczaje na budowie. 
Inspektorki nadzoru są bardziej wymaga-
jące niż inspektorzy.
Aż się prosi, żeby zapytać…

CO SĄDZĄ O TYM PANOWIE?
Michał Sajda, od paru lat w branży bu-
dowlanej, wcześniej doradca biznesowy 
w telefonii komórkowej, nie kryje swo-
jej opinii, że kobiety w budownictwie to 
dziwne zjawisko. Moim zdaniem nie są 
stworzone do budowania. Chciałbym, 
żeby moja żona nie zajmowała się szpa-
chlowaniem czy malowaniem. Ciekawe 
są też reakcje panów – widząc moją żonę 
na budowie oglądają się 2 razy. Raz – to 
normalne, a drugi raz, bo co ona tutaj 
robi?…

Mariusz Pałka, właściciel, prezes zarzą-
du Totalbud sp. z o.o.: od kilku lat obser-
wuję nowy trend: coraz więcej kobiet chce 
pracować bezpośrednio na budowie. Te, 
które są w Totalbud przyprowadziło do 
nas życie – mniej chłopaków kończy stu-
dia w naszym zawodzie, natomiast poja-
wiły się chętne do budowania dziewczyny. 
Każdą uprzedzam, że to wyjątkowo ciężka 
praca. Czas nienormowany i nie rzadko 
trudne warunki pogodowe. Kobiety na bu-
dowie muszą szczególnie zapracować na 
swoją pozycję, muszą pozyskać szacunek 
mężczyzn. Jeśli tak jest, to znaczy, że są 
dobre. Sprawdzają się. Awansują. Dążymy 
do tego, żeby na każdej z budów była choć 
jedna kobieta. Na budowach Totalbudu 
mamy 6 pań inżynier. Na pewno tam gdzie 
pracują na budowie jest czyściej, zwraca-
ją też większą uwagę na BHP. Na pewno 
łagodzą obyczaje. Kobiety pracują też  
w innych działach firmy, np. przygotowa-
nia produkcji, kosztorysowania.

Marek Majkrzak: przy Ewie faceci na 
budowie nie przeklinają, ale gdy jej nie 
ma, bywa różnie… Zauważyłem, że kiedy 
kobieta jest inspektorem nadzoru jakość 
robót jest dużo wyższa, niż wtedy, gdy jest 
inspektorem mężczyzna. Z ocenami pań 
inżynier budowlańcy liczą się bardziej. 
Dodam, że są takie prace, którymi kobie-
ty powinny zajmować się jak najczęściej. 
Szczególnie w wykończeniach. Lepiej czu-
ją kolorystykę. Przywiązują więcej wagi do 
szczegółów. No i fakt – łagodzą obyczaje.

Ewa Roguska dodaje: kiedy rozmawiam  
z paniami reprezentującymi inwestora, 

Zbigniew Kwapisz, dyrektor składu PSB 
Warszawa. – Nie będę czekał do Walentynek 
czy Dnia Kobiet. Jeszcze w tym roku zaproszę 
na kawę i dobre ciasto wszystkie Panie  
z fotoreportażu. 
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np. spółdzielnię mieszkaniową czy wspól-
notę, mówią że wolą moją firmę, bo ko-
bieta lepiej kobietę rozumie. A porównu-
jąc się z tatą – chyba jestem bardziej wy-
magająca. Oczywiście czysto zawodowe 
porównania nie mają sensu. Ojciec jest 
budowlańcem kilkadziesiąt lat, ja pracuję 
w zawodzie dopiero kilka. Mąż? – Jest za-
dowolony, że pracuję, nie zraża go, że to 

budownictwo. Dodam jeszcze: powinno 
pracować w budownictwie więcej kobiet, 
ale silnych psychicznie i fizycznie. I takie 
coraz częściej jesteśmy.

Jak zwracają się pracownicy do wła-
ścicielek firm Gotolet, Origin-Bud, 
Mark-Bud, m3ziolek i Intercom? Naj-
częściej – szefowo – odpowiadają pa-

nie. Do Magdaleny Szlendak, pracującej  
w Totalbud też zdarza się, że tak mówią, 
ale nie majstrowie, z nimi jest po imie-
niu. A robotnicy? – zwracają się do mnie: 
pani kierownik, czasem: pani Magdo.

notował Mirosław Ziach
foto Piotr Cieślak i archiwum

Totalbud sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, zatrudnia na 
etatach 150–200 osób. Obecnie na budowach realizowanych 
przez firmę łącznie z podwykonawcami pracuje około tysiąca 
osób. Aktualnie Totalbud prowadzi prace budowlane w 8 du-
żych obiektach mieszkaniowych w Warszawie (budynki wie-
lorodzinne i osiedla) oraz wykonuje roboty specjalistyczne, 
ziemne i odwodnieniowe plus realizacje robót konstrukcyj-
nych w elektrowniach Kozienice i Opole. W 2015 r. przychody 
firmy przekroczą 100 mln złotych.
Magdalena Szlendak, jako kierownik budowy domu wieloro-
dzinnego przy Alei KEN w Warszawie od 3 lat zamawia różne 
materiały budowlane w PSB Warszawa.

Firma Handlowo-Usługowa Gotolet Joanna Trza-
ska działa w obszarze przetargów. W Warszawie i okolicy  
zrealizowała m.in. roboty budowlane w obiektach Zespołu  
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-
-Wola, Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Miasta i Gminy Błonie, Kan-
celarii Senatu, Przedszkola im. Krasnala Hałabały, Minister-
stwa Edukacji Narodowej, Telewizji Polskiej S.A., Gminy Wy-
szków. Wartość robót największego zadania zrealizowanego 
w 2014  r. – remont i modern izacja zabytkowego budynku 
szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Białobrzeskiej 
w Warszawie przekroczyła 4 mln zł. 
Dziewięć lat temu Gotolet zatrudniał 6 pracowników, dziś 22.
W ostatnich latach Gotolet praktycznie wszystkie materiały 
budowlane kupuje w składzie PSB przy ul. Bieżuńskiej. O Łuka-
szu Budowskim, pracowniku składu, Joanna Trzaska mówi „mój 
handlowiec”. Szefowa Gotolet i jej pracownicy uczestniczą  
w zajęciach prowadzonych na Bieżuńskiej w ramach Szkoły  
Dobrego Budowania PSB.

W firmie m3ziolek elewacje wentylowane pracu-
ją 4 osoby – obok właścicielki 3 brygadzistów kierujących 
ekipami zaufanych podwykonawców (15 do 30 osób jed-
nocześnie na placach budowy). Firma świadczy komplekso-
we usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa, dostaw 
materiałowych elewacji wentylowanych. Realizuje zlecenia  
generalnych wykonawców (jak Robyg, Hochtief, Dan Bud,  
Bilfinger, Skanska, Unimax, Remex, Erbud) na terenie całej  
Polski. Metraż prac elewacyjnych m3ziolek, przykłady: dom 
prywatny pod Krakowem 1200 m2, Biblioteka Politechni-

ki Rzeszowskiej 3500  m2, blok wielorodzinny w Kielcach 
1000  m2, szkoła podstawowa w Hornówku 800  m2, tunel 
podziemny kolei na Okęciu 2500  m2, ZOO Wrocławskie, kasy 
biletowe 500  m2, hotel Baltic Molo w Świnoujściu 800 m2.
W PSB Warszawa m3ziolek zaopatruje się od 6 lat. Kupuje 
płyty okładzinowe, wełnę mineralną, kołki do wełny, dyble,  
a przede wszystkim system klejowy do płyt elewacyjnych. 
Maria Ziółek twierdzi, że w Warszawie tylko skład na Bieżuń-
skiej oferuje taki produkt firmy Sika.

Mark-Bud Ewa Roguska zatrudnia 6 osób. Firma specja- 
lizuje się w wymalowaniach, remontach, najczęściej klatek 
schodowych. Zlecenia pozyskuje w drodze przetargów.
Mark-Bud prawie wszystkie materiały budowlane kupuje  
w PSB Warszawa – tynki, kleje, farby, fugi. Ewa Roguska 
podkreśla, że obsługa na Bieżuńskiej jest super. Nie musi  
jechać po zaopatrzenie z pracownikiem, jak do hipermarketu.  
Pracownicy PSB znajdą co potrzeba, wszystko ułożą w sa-
mochodzie. Klient mówi co chce i to dostaje. Nie traci czasu  
na szukanie jak w wielkich obiektach DIY.

W firmie Intercom zatrudnieni są jej właściciele: Sylwia 
i  Michał Sajda oraz pięciu robotników budowlanych. Obecnie 
Intercom maluje klatki schodowe, 20 tys. m2 w nowo budo-
wanym wielkim bloku mieszkalnym w Warszawie. Pracownicy 
szpachlują, a Sylwia Sajda z mężem akrylują i malują. Wzięli tę 
robotę z ogłoszenia. Jak skończą – mają następną. Pracy jest 
nie do przerobienia.
Intercom kupuje w PSB Warszawa do 90% potrzebnych  
materiałów: farby, chemię budowlaną, szpachle, narzędzia, 
folie budowlane.

Firma Origin-Bud Usługi Remontowo-Budowlane 
Milena Dąbrowska zatrudnia 8 pracowników. Specjali-
zuje się w robotach wykończeniowych i remontowych. Pracu-
je na ogół dla generalnych wykonawców, bazując na stałych 
wieloletnich klientach, często znających aktywnego długo  
w wykonawstwie ojca Mileny Dąbrowskiej. Ciekawe obiek-
ty, w których Origin-Bud realizowała prace wykończeniowe: 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
oraz – ostatnio – palarnia kawy Tchibo w Markach.
W PSB Warszawa Origin-Bud zaopatruje się przede wszystkim 
w chemię budowlaną: kleje, fugi, grunty oraz farby.



44 nr 5/2015  www.glospsb.com.plnr 6/2015  www.glospsb.com.pl

budownictwo – choroby zawodowe

Chorobami o   podłożu reumatycznym zaj-
muje się dziedzina medycyny zwana reu-
matologią. Są to schorzenia zapalne, zwy-
rodnieniowe i metaboliczne tkanki łącznej, 
głównie kości, mięśni i   stawów. Czasami 
zapalenia tkanki łącznej dotyczące całe-
go organizmu, czyli kolagenozy, choroby 
o   ciężkim przebiegu konsekwentnie wy-
niszczającym organizm np. reumatoidalne 
zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie 
stawów, toczeń rumieniowaty, twardzina 
układowa, zespół Sjögrena i  wiele innych.

Wszystkie z   pośród 210 kości i   ponad 180 stawów w   organizmie mogą być 
zajęte chorobowo. Do tej pory wyodrębniono znacznie ponad 300 chorób, 
a  dzięki nowym i  doskonalszym metodom badawczym, odkrywane są coraz to 
nowe. Większość z  tych chorób ma podłoże autoimmunologiczne (układ obron-
ny naszego organizmu atakuje jego własne komórki) i  charakteryzuje się prze-
wlekłym zapaleniem tkanki łącznej. Ostry przebieg występuje jednak rzadko 
i  dotyczy głównie dny moczanowej oraz bakteryjnego i  wirusowego zapalenia 
stawów.

W   każdej pracy do choroby reumatycznej może dojść z   powodu zmian  
zapalnych po infekcji wirusowej (WZW B, różyczce, odrze) lub bakteryjnej  
(np. pneumokokowe zapalenie płuc, borelioza). Również zaburzenia hormonal-
ne mają wielki wpływ na schorzenia reumatyczne (cukrzyca, zaburzenia tarczy-
cowe). W  budownictwie najczęstszą przyczyną są jednak przeciążenia układu 
ruchu związane z  ciężką pracą, na dużych wysokościach, pod ziemią, w  wo-
dzie, w  warunkach dużej wilgotności oraz w  niskich i   wysokich temperatu-

Schorzenia reumatologiczne
chciałbym „budowlańcom” przybliżyć najczęściej występujące choroby o podłożu reumatycznym  
oraz przedstawić metody leczenia w busku zdroju na bazie zabiegowej zakładu rehabilitacji hotelu 
Słoneczny zdrój. 

Dariusz Klarecki, lek. med. w  hotelu Słoneczny 
Zdrój Medical Spa&Wellness w  Busku-Zdroju 

rach. Taka właśnie, często ekstremalna eksploatacja stawów, doprowadza  
do grupy chorób reumatycznych zwanych chorobą zwyrodnieniową kręgo-
słupa i  stawów obwodowych.
Pierwszymi objawami chorób reumatycznych, niekiedy wcześniej występu-
jące przed pojawieniem się samej choroby, najczęściej są: osłabienie, stany  
podgorączkowe i  gorączka, bóle mięśni i   stawów, ograniczenia zakresu rucho-
mości stawów (sztywność poranna), obrzęki stawów, drętwienie dłoni, szu-
my uszne i   zawroty głowy. Do metod leczniczych używanych w   Zakładzie  
Rehabilitacji Hotelu Słoneczny Zdrój należą: balneoterapia (kąpiele w  buskich 
wodach siarkowych), peloidoterapia (borowina), hydroterapia, kinezyterapia  
indywidualna i   zespołowa, masaże lecznicze, Targumet system, „wypasiona” 
fizykoterapia (m.in. PST, BMS, laseroterapia, fala uderzeniowa) oraz w  przypad-
kach koniecznych farmakoterapia. Wszystkie zabiegi są wykonywane przez 
profesjonalny zespół fizjoterapeutów, a   leczenie ma charakter kompleksowy 
i  w  opinii korzystających z  usług pacjentów ponad przeciętnie efektywny.
W   następnym numerze przedstawię Państwu wybraną grupę chorób ortope-
dyczno-urazowych i  proponowane zabiegi lecznicze.

lek. med. Dariusz Klarecki
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kronika

Marka Grupa Polskie Składy Budowlane została uznana za jedną z najsilniej-
szych na polskim rynku i otrzymała tytuł Business Superbrands 2015/16.
Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest najsilniejszym markom z wyłącznie 
polskim rodowodem. Tytuł został przyznany w wyniku oceny menedżerów 
oraz dedykowanej Rady Marek. Czynniki, które brano pod uwagę przy oce-
nie marek to: jakość brandingu, pozycja rynkowa, jakość produktów/usług,  
jakość relacji B2B, innowacyjność, CSR.
Tytuł Business Superbrands 2015/2016 dla marki Grupy PSB oznacza,  
że realizowana przez Grupę strategia jest bardzo pozytywnie oceniana 
przez ekspertów w zakresie marek. 

Grupa PSB otrzymała  
tytuł Business Superbrands 

152 miejsce  
Grupy PSB na 

Liście 2000 firm
Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. 
zajęła 152 miejsce na Liście 2000 naj-
większych firm dziennika „Rzeczpo-
spolita”. Grupa PSB awansowała o 26 
pozycji w stosunku do ubiegłego roku.

Sunbud  
– „Zasłużony  

dla Budownictwa”

Firma Sunbud z Pabianiec na wniosek 
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, 2 października 2015 r., 
odebrała z rąk Przewodniczącej Rady 
ŁOIIB pani Barbary Malec odznacze-
nie „Zasłużony dla Budownictwa”.
Obchody odbyły się pod patronatem 
Prezydenta Miasta Łodzi, Marszałka 
Województwa Łódzkiego, Wojewody 
Łódzkiego w Łódzkim Domu Kultury.

14 października 2015 r. oficjalnie został otwarty Dom Ronalda McDonalda przy 
Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – Prokocimiu, dzięki któremu 
Rodzice Małych Pacjentów mogą być bliżej swoich Dzieci. Ten Dom jest pierw-
szym tego typem domem w Polsce – wszystko po to, aby w trudnych chwilach 
choroby dziecka RODZINA mogła być razem… 
Grupa Polskie Składy Budowlane, firma Attic i wielu innych partnerów PSB 
mają swój udział w powstaniu Domu.
http://www.frm.org.pl

Dom Ronalda Mc Donalda w Krakowie 

6 Gala Polskiej Rady Cen-
trów Handlowych odby-
ła się 15 października 
2015  r. w Teatrze i Klu-
bie Capitol w Warszawie. 
Gala był zwieńczeniem 
najbardziej prestiżowego 
w branży centrów i sie-
ci handlowych konkursu 
PRCH Retail Awards. Do 
konkursu zgłoszonych zo-
stało ponad 50 aplikacji. 
W gali uczestniczyło około 
350 kluczowych przed-

Sieć PSB-Mrówka  
wyróżniona podczas Gali PRCH

stawicieli branży sieci i centrów handlowych. 
Wśród uczestników i nominowanych z branży cen-
trów handlowych znaleźli się: Galeria Bronowice  
(Kraków), Galeria Siedlce, Galeria Solna (Inowro-
cław), Centrum Handlowe M1, Ikea. Obecni byli 
m.in. przedstawiciele takich sieci handlowych jak: 
Sephora, Gino Rossi, ETAM, Play, Cinema 3D, Smyk. 
Sieć PSB-Mrówka otrzymała wyróżnienie w kate-
gorii Sieć Handlowa roku 2015.
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inwestycje Mini-Mrówka  
w Złotoryi

31 października 2015 r. w Złoczewie 
została otwarta Mini-Mrówka. Złoczew 
zlokalizowany jest w woj. łódzkim,  
w powiecie sieradzkim. Gmina Zło-
czew liczy ponad  7 tys. mieszkańców.
Na 3 hektarowym placu należącym do 
firmy Norma, obok sklepu Mini-Mrówka 
o powierzchni 550 mkw., znajduje się 
market spożywczy Vobiano, pizzeria,  
a już w niedalekiej przyszłości będzie 
wybudowana myjnia samoobsługowa. 
Market będzie obsługiwany przez 
siedmioosobową załogę. 
Otwarcie poprzedzone było dys-
trybucją gazetek promocyjnych  
w nakładzie 12 tys. sztuk oraz reklamą 
na jeżdżącej po mieście przyczepie. 
Dla każdego klienta robiącego zakupy 
na kwotę powyżej 30 zł czekał przy 
kasie upominek.  

Firma Matex otworzyła market Mrówka 
w Wolsztynie, 8 października 2015 r.  
W sklepie o powierzchni 1500 mkw. pra-
cują 23 osoby. Powiatowe miasto położone 
na zachodzie województwa wielkopol-
skiego liczy 15 tysięcy mieszkańców.
Dzień otwarcia poprzedzony został gazet-
kową kampanią promocyjną wspomaganą 
poprzez reklamę w lokalnych mediach.  
Co godzinę losowano nagrody rzeczowe 
dla klientów m.in. skuter, telewizor, rower. 

Sklep Mrówka w Wolsztynie

14 listopada 2015 r., właściciele firmy Kol-Mar, 
otworzyli sklep Mrówka w Grodzisku Wlkp. Jest 
to miejscowość licząca 14,4 tys. mieszkańców 
w województwie wielkopolskim. Mrówka ma 
powierzchnię 1200 mkw., w której pracuje 
16-osobowa załoga.
Otwarcie zostało poprzedzone kolportażem 
ulotek. W dniu otwarcia, licznie przybyłym 
klientom, doradztwem służyli przybyli przed-
stawiciele dostawców. Co godzinę klienci otrzy-
mywali atrakcyjne nagrody, a główną nagrodą 
był telewizor.

Firma Probud Łomża zakończyła pro-
ces przekształcenia składu w PSB-Profi.  
W toku prac przekształceniowych, 
które trwały dwa lata zmianie uległa 
cała infrastruktura obiektowa. Powstała 
nowa sala sprzedaży, przestronny dział 
obsługi wykonawców i inwestorów. 
Wyremontowano elewację budynku. 
Zoptymalizowano strukturę asortymen-
tową oraz wprowadzono szereg proce-
dur usprawniających funkcjonowanie 
placówki. 

Od października 2015 r. Profi dysponuje: halą sprzedażową o powierzchni  
350 mkw., salą z ekspozycjami i wystawkami – 150 mkw., magazynem pod dachem  
–1000 mkw., placem magazynowym – 5500 mkw. A klientów obsługuje 15-osobowy 
zespół.

szkolenia
Mrówka w Krzyżu Wlkp. zorganizowała wraz z firmą Fast i Wavin szkolenie dla wykonawców, 6 listopada 2015 r.
Uczestników szkolenia zapoznano z produktami, szkoleniowcy przekazali wykonawcom budowlanym wiele praktycznych 
informacji. Każdy wykonawca otrzymał materiały informacyjne oraz najaktywniejszych gości wyróżniono nagrodami  
w konkursach wiedzy o produktach.

Szkolenie w Krzyżu Wlkp.
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wydarzenia partnerów psb

5 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach firma 
Vio-Mac zorganizowała szkolenie, które przeprowadziła firma Baumit 
dla uczniów szkoły zawodowej. Panowie, Artur Kwiecień i Rafał Łysu-
niek, zaprezentowali technologie wykonywania systemów tarasowych 
i posadzek z materiałów ceramicznych.

Ze względu na duże zainteresowanie akcją, zarówno uczniów jak  
i kadry pedagogicznej, Vio-Mac zaproponował dyrekcji szkoły roz-
poczęcie cyklu szkoleń. Następny pokaz szkoleniowy odbędzie się 
z firmą H+H Polska.

Szkolenie dla uczniów szkoły 
zawodowej w Rykach

Szkolenie wykonawców w Krośnie Odrzańskim

22 września 2015 r.  odbyło się szkolenie z zakresu 
wykonywania elewacji, ozdobnego tynku, imitującego 
strukturę drewna, marki Ceresit. Tynk ozdobny CT720 
Visage daje możliwość uzyskania pięknego efektu na 
elewacjach budynków, jak i na wewnętrznych ścianach. 
Na prezentację zaproszonych zostało wielu lokalnych 
wykonawców, którzy swoją obecnością i zainteresowa-
niem potwierdzili zasadność organizowania tego typu 
spotkań. Szkoleniu, w Mrówce w Krośnie Odrzańskim, 
przypatrywało się wiele osób niezwiązanych zawodowo 
z budownictwem. 

Firma Velux jest obecna w Polsce już od 25 
lat, przez cały czas rozwija się i umacnia 
swoją pozycję na polskim rynku. Grupa Velux 
i spółki siostrzane są aktualnie największym 
producentem i eksporterem okien w Polsce. 
Jeszcze w tym roku spółki zainwestują w pol-
skie fabryki ponad 100 mln zł. 
Najnowsze inwestycje Grupy Velux i spółek 
siostrzanych obejmują trzy projekty, 
które wpłyną znacząco na poszerzenie 
asortymentu i potencjału produkcyjnego 
w polskich fabrykach. Pierwszy z nich to 
rozbudowa fabryki okuć w Gnieźnie, która 
wkrótce zostanie ukończona. Kolejny projekt 
to budowa nowej hali na komponenty 
produkcyjne w Namysłowie. Dzięki niej 
usprawnione zostaną procesy logistyczne, 
co wpłynie na efektywność i elastyczność 
produkcji. Ostatnia inwestycja dotyczy 
fabryki należącej do spółki Dovista w Węd-

kowach koło Tczewa, gdzie rozpoczęła się 
budowa lakierni proszkowej, gdzie będą pro-
dukowane elementy do okien drewniano-
-aluminiowych. 
W sumie wartość wszystkich inwestycji 
wyniesie ponad 100 mln zł, a powierzch-
nia fabryk zwiększy się o ponad 17 tys. 

wydarzenia dostawców

„Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy działalność na pol-
skim rynku, okno dachowe nie było znanym produktem 
i nie mówiło się o energooszczędnym budownictwie. 
Nawiązaliśmy współpracę z dystrybutorami i wykonaw-
cami, którzy zaufali nam i razem zaczęliśmy budować 
rynek okien dachowych, który dziś niczym nie odbiega 
od innych rynków Europy Zachodniej” – mówi Jacek 

Siwiński, dyrektor generalny VELUX Polska. Od 1990 roku, kiedy w Polsce została 
założona spółka handlowa, przeszliśmy długą drogę: od małego biura na warszawskim 
Muranowie do czterech fabryk i pozycji największego w Polsce producenta i ekspor-
tera okien” – dodaje. 

metrów kwadratowych. W związku z tymi 
inwestycjami zatrudnienie wzrosło już 
o 130 osób. W sumie w Grupie Velux  
i spółkach siostrzanych pracuje blisko 
3 500 osób. Na lokalnych rynkach –  
w Gnieźnie, Namysłowie i Wędkowach to 
największy pracodawca. 

25-lecie firmy VELUX w Polsce – dalsze inwestycje w polskie fabryki

Wkład w rozwój branży stolarki i umacnianie pozycji
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Krzyżówka budowlana
Uzupełnij krzyżówkę!

Litery z kolorowych pól na diagramie przeniesione do oznaczonych takimi samymi liczbami kratek pod krzyżówką utworzą rozwiązanie – HaSŁo.

Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę nr6/2015 – HaSŁo – wraz z listą zwy-
cięzców (imię i nazwisko, miejscowość) opublikujemy na stro-
nie www.glospsb.com.pl w dniu 15 stycznia 2016 r. oraz na 

łamach czasopisma „Głos PSB” nr 1(91)/2016.
Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą na podany adres  

w terminie 14 dni od daty losowania.

Organizator „Krzyżówki budowlanej” 
organizatorem „Krzyżówki budowlanej” jest Grupa Polskie Składy 

Budowlane S.a. z siedzibą w wełeczu 142, 28-100 Busko-Zdrój.

Regulamin „Krzyżówki budowlanej” 
Regulamin „Krzyżówki budowlanej” dostępny jest na stronie  

www.glospsb.com.pl

w „Krzyżówce budowlanej” mogą brać udział wyłącznie 
osoby pełnoletnie, nie będące pracownikami organizatora 
oraz osoby wyrażające zgodę na zastosowanie wszystkich 
postanowień zawartych w Regulaminie „Krzyżówki bu-
dowlanej”. 

Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę – HaSŁo – wraz z da-
nymi osobowymi (imię i nazwisko, adres zamieszkania) 
należy przesłać do 11 stycznia 2016 r. na adres e-mail 
marzena.syczuk@grupapsb.com.pl Pierwsze cztery 
osoby, które nadeślą prawidłowe hasło otrzymają na-
grodę rzeczową w postaci: narzędzi czekoladowych 
i pendriva (widocznych na zdjęciu). o kolejności 
zgłoszeń decyduje czas wpływu wiadomości e-mail.

Poziomo
 2. modny sposób finansowania budowy
 4. pochyłe belki w dachu 
 5. belka ułożona na szczycie ściany 
 6. pomieszczenie o podłodze poniżej  
 gruntu 
 8. pionowa deska w płocie (sztacheta)
11. stalowe wzmocnienie zatopione  
 w betonie 
13. wyłączenie gruntu z uprawy rolnej 

14. odzyskiwanie ciepła ze spalin 
15. unoszenie ciepła 
17. reguluje ciąg w kominku 
20. odpoczniesz w jej cieniu w ogrodzie 
21. zdolność kotła do oddawania ciepła 
23. można się pobujać 
24. odbiera wodę z dachu 
26. fundament ciągły ściany 
27. zewnętrzna powierzchnia muru 
28. listwa na dachu 

Nagrodę rzeczową w postaci power banku  
z latarką i pendriva otrzymują:
– ewa ślaga z Łukowicy,

– Marek Janisiewicz z Fabianek,
– Maria Misztal z Zubowic-Kolonii, 
– iwona Bednarz z Nowego dworu Gdańskiego.

Zwycięzcom gratulujemy. 
dziękujemy wszystkim osobom, które licznie 
nadesłały rozwiązania krzyżówki. 

Rozwiązanie „Krzyżówki budowlanej” nr 5/2015. Hasło brzmi „Buduj taniej mieszkaj lepiej” 

Pionowo
 1. pochłania promienie słoneczne 
 2. czerwony „kornik” stali 
 3. kotwiczy elementy konstrukcyjne 
 6. pokrycie dachu z trzciny 
 7. odzyskuje ciepło 
 9. tu dzieci „upieką” babkę 
10. gdy go masz, śpisz nawet podczas burzy 
12. produkują go w „fabryce domów” 

16. ruchomy „osobowy” element  
 ogrodzenia 
18. dowód ubezpieczenia domu 
19. gromadzi ścieki 
20. najniższa, dziś luksusowa kondygnacja 
22. popularna nazwa żywotnika 
25. pochyły element konstrukcyjny  
 schodów 

Zasady uczestnictwa w  „Krzyżówce budowlanej” nr 6/2015



Grupa PSB S.A. prowadzi systematyczną analizuję wyników sprzedaży swoich partnerów. Dane ze 
składów PSB i sklepów PSB-Mrówka pozwalają ocenić trendy i skalę popytu na materiały budow-
lane oraz produkty dla utrzymania domu w obu kanałach dystrybucji. Wykres obrazuje sprzedaż 
materiałów za 9 m-cy 2015 r. na tle poprzedniego sezonu.

GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

Wykorzystaj 100 lat doświadczeń BASF 
w swoich realizacjach
MasterPozzolith STD     
MasterPozzolith 501 HE     
MasterPozzolith 1000     
MasterPozzolith 240     
MasterPozzolith 180

MasterPozzolith – nowoczesne domieszki do betonów i zapraw. 
Innowacyjne produkty, wieloletnie doświadczenie, konkretne rozwiązania. 
Znalezienie wiarygodnego wsparcia dla Twoich projektów, nigdy nie było 
łatwiejsze.

Po więcej informacji odwiedź naszą stronę www.master-builders-solutions.pl

basf - reklama A4 - luty 2015.indd   1 2015-02-24   13:31:11

Przeciętne przychody za III kwartały 
2015  r. podmiotów tworzących Grupę PSB  
(składy i Mrówki) wzrosły o ok. 4,5%, a ich 
łączna wartość sprzedaży przekroczyła 
kwotę 4,4  mld zł. W Polsce indywidualne 
budownictwo mieszkaniowe przechodzi 
od pewnego czasu okres wyraźnej sta-
gnacji, a szczególnie jest to widoczne w 
małych miejscowościach i na wsi. Jednym  
z głównych powodów są migracje mło-
dych osób – do dużych miast i za granicę.

Znacząco lepiej wygląda dynamika wydat-
ków gospodarstw domowych na remonty  
i bieżące utrzymanie w stosunku do dyna-
miki inwestycji w nowe domy, aczkolwiek 
trzeba podkreślić, że ten pierwszy seg-
ment wartościowo jest w dalszym ciągu 

znacząco mniejszy. W ciągu 9 miesięcy 2015 roku sprzedaż przeciętnej Mrówki wzrosła o niemal 10%, w odniesieniu 
do tego samego okresu sezonu poprzedniego. W przypadku składów PSB dynamika ta była kilkukrotnie mniejsza.

Największy wzrost sprzedaży wystąpił w takim asortymencie jak: oświetlenie, elektryka (+25%), kostka brukowa 
(+22%), narzędzia (+22%), płytki, łazienki, kuchnie (+20%). Ponad dziesięcioprocentowe wzrosty zanotowaliśmy  
w grupach:  ogród, otoczenie domu, ściany, kominy, chemia budowlana. Dynamika rzędu kilku procent obejmo- 
wała: bramy, ogrodzenia, instalacje, ogrzewanie, stolarkę, dachy, rynny oraz dekoracje. Spadek sprzedaży od 2 do 9% 
nastąpił w grupie: izolacje wodochronne, izolacje termiczne, wykończenia, farby, lakiery, sucha zabudowa, cement, 
wapno. 

(ml)

  Wyniki PSB

Popyt na materiały w ciągu III kwartałów 2015 r. 
– detal znacząco lepszy niż hurt
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