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Sicher Bautechnik to polska firma, posiadająca swoją 
siedzibę i zakład produkcyjny w centralnej Polsce – 
Tomaszowie Mazowieckim. Powstała w roku 2009 
a pierwszymi produktami, które trafiły na rynek były za-
prawy klejowe do przyklejania płyt styropianowych i kle-
je do glazury. Wytrwałość, chęć rozwoju i ciężka pra-
ca zaowocowały stworzeniem miejsca pracy dla ponad 
50 pracowników i rozwinięciem 10 wykwalifikowanych dzia-
łów Sicher Bautechnik.

Aktualnie działamy na terenie całej Polski, współpracując 
z około 500 punktami handlowymi i posiadając w swojej 
ofercie ponad 50 produktów. 

Posiadamy własne laboratorium, które na bieżąco kontrolu-
je jakość dostarczanych surowców, piasków i pobiera próby 
z każdej partii gotowego produktu. Systematycznie pra-
cujemy nad nowymi formułami i produktami trafiającymi 
do naszej oferty.

Jesteśmy firmą otwartą na wszystkie sugestie i uwa-
gi dotyczące naszych produktów i współpracy, dla-
tego tak istotna jest dla nas opinia każdego klien-
ta i wykonawcy. Tworząc produkty staramy się 
zwracać szczególną uwagę na ich właściwości robocze, 
a priorytetem jest dla nas komfort i wygoda wykonywanych 
prac.

Dziękujemy, że spośród wszystkich producentów, do swojej 
inwestycji wybrałeś właśnie nas.

Zespół Sicher Bautechnik
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O CZYM INFORMUJĄ 
OZNACZENIA LITEROWE 
NA KLEJACH?
S1, S2 – oznaczenie informuje o odkształ-
calności kleju. Odkształcalność oznacza zdol-
ność kleju do przenoszenia ograniczonych 
odkształceń podłoża oraz mostkowania róż-
nic rozszerzalności pomiędzy podkładem, 
a materiałem wykończeniowym. Zadaniem 
produktów odkształcalnych jest kompensacja 
napięć, jakie mogą powstawać w posadzkach 
z ogrzewaniem podłogowym, na ścianach z 
płyt G-K, tarasach i schodach zewnętrznych, 
chłodniach oraz w przypadku gdy okładziny 
są klejone na płytach OSB. 

F – oznaczenie informuje o szybkim wiązaniu 
kleju. Sprawdzi się wszędzie tam gdzie, ważny 
jest czas. Szybki proces dojrzewania (tward-
nienia) pozwala na fugowanie płytek już po 
2-3 godzinach od ich ułożenia. Klej uzysku-
je przyczepność ≥ 0,5 N/mm², po czasie nie 
krótszym niż 24 godziny. 

T – oznaczenie informuje o tiksotropijności 
kleju, czyli zmniejszonym spływie max. 0,5 
mm. Klej o takich właściwościach eliminuje 
obsuwanie się płytek podczas klejenia i cha-
rakteryzuje się większą stabilnością. 

C – oznaczenie informuje, że klej został wy-
produkowany na bazie cementu

E – oznaczenie informuje o wydłużonym cza-
sie otwartym. Klej zachowuje swoje właści-
wości robocze oraz przyczepność przez 30 
minut od momentu rozłożenia na podłożu za 
pomocą pacy zębatej. Wydłużony czas otwar-
ty przyspiesza pracę umożliwiając rozkłada-
nie zaprawy na większych powierzchniach 
bez ryzyka utraty właściwości.

1 – kleje normalnie wiążące
2 – kleje o podwyższonych parametrach 

R – oznaczenie informuje, że klej jest klejem 
reaktywnym

D – oznaczenie informuje, że klej jest klejem 
dyspersyjnym
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Cementowy klej KERAMI służy do mocowania płytek ceramicznych 
i kamiennych oraz pozostałych okładzin ściennych i podłogowych wewnątrz 
budynku. Można go stosować, jako zaprawę do wyrównania powierzchni, do 
grubości 5 mm.

KLEJ DO GLAZURY I TERAKOTY

Do ścian i podłóg wewnątrz budynków

Łatwy w użyciu

Dobra przyczepność do podłoża

Cienkowarstwowy

Wylewki betonowe, powierzchnie z betonu komórkowego, jastrychy 
cementowe i anhydrytowe, tynki mineralne i gipsowe. 

PODŁOŻE:

WSKAZÓWKA

PAMIĘTAJ:

Wszystkie podłoża muszą być oczyszczone, nieuszkodzone, zwarte, 
stabilne i wyrównane.

Aby zwiększyć przyczepność kleju do podłoża, zagruntuj je 
przed aplikacją odpowiednimi środkami Uniwersalny Preparat 
Gruntujący lub Grunt Koncentrat.

Proporcje mieszanki 5,5 – 6,5 l wody / 25 kg
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 3 h
Czas otwarty (czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże) 20 min
Czas korekty (ułożenia płytki) 5 min
Czas wiązania 24 h
Wydajność 1,8 – 3 kg/m2

Uziarnienie 0,1 – 0,5 mm
Przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm²
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie ≥ 0,5 N/mm²
Grubość warstwy 2-10 mm

KERAMI C1

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:
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Klej KERAMI Pluss służy do mocowania płytek ceramicznych i kamiennych, 
gresowych oraz pozostałych typów płytek (oprócz marmuru) wewnątrz 
i na zewnątrz budynków. Właściwości kleju umożliwiają mocowanie okładzin 
w pomieszczeniach narażonych na działanie wody, niskich temperatur i z ogrze-
waniem podłogowym. 

ELASTYCZNY I MROZOODPORNY KLEJ 
DO GLAZURY, TERAKOTY I GRESU

Mrozoodporny

Wodoszczelny

Wydłużony czas pracy

Na ogrzewanie podłogowe i ścienne

Obniżony spływ

Cienkowarstwowy

Bogaty we włókna polipropylenowe

Proporcje mieszanki 5,0 – 6,0  l wody / 25 kg
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 4 h
Czas otwarty (czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże) 30 min
Czas korekty (ułożenia płytki) 10 min
Czas wiązania 24 h
Wydajność 1,8 – 3 kg/m2

Uziarnienie 0,1 – 0,5 mm
Przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm²
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 0,5 N/mm²
Grubość warstwy 2-10 mm

KERAMI PLUSS C1TE

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Wylewki betonowe, powierzchnie z betonu ko-
mórkowego, płyty kartonowo-gipsowe, podłoża 
anhydrytowe, betony komórkowe, jastrychy ce-
mentowe, tynki mineralne i gipsowe.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKA

Wszystkie podłoża muszą być oczyszczone, 
nieuszkodzone, zwarte, stabilne i wyrównane. 
Większe nierówności lub wgłębienia wyrównaj 
wylewką lub jedną z zapraw Sicher Bautechnik.

Aby zwiększyć przyczepność kleju do podło-
ża, zagruntuj je przed aplikacją odpowiednimi 
środkami Uniwersalny Preparat Gruntujący lub 
Grunt Koncentrat

PAMIĘTAJ:

Cena:

8

KLEJE DO PŁYTEK

WWW.SICHER-BAUTECHNIK.COM



Klej KERAMI Plus Professional służy do mocowania płytek ceramicznych, gre-
sowych, kamiennych, klinkierowych oraz betonowych (oprócz marmuru) - we-
wnątrz i na zewnątrz budynków. Właściwości kleju umożliwiają mocowanie okła-
dzin w pomieszczeniach narażonych na działanie wody lub niskich temperatur, 
na podłożach krytycznych i trudno przylegających, a także w pomieszczeniach z 
ogrzewaniem podłogowym. Odpowiedni do aplikacji płytek wielkoformatowych 
-30x60, 40x40, 60x120, 90x120.

WYSOKOELASTYCZNY, MROZOODPORNY KLEJ DO GLAZURY, 
TERAKOTY I GRESU

Mrozoodporny

Wodoszczelny

Na ogrzewanie podłogowe i ścienne

Na balkony i tarasy

Wysokoelastyczny

Wydłużony czas pracy

Do podłoży krytycznych

Do płytek wielkoformatowych

Bogaty we włókna polipropylenowe

Do aplikacji płytka na płytkę

KERAMI PLUS  
PROFESSIONAL C2TES1

Proporcje mieszanki 5,0 – 6,0  l wody / 25 kg
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 4 h
Czas otwarty (czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże) 30 min
Czas korekty (ułożenia płytki) 10 min
Czas wiązania 24 h
Wydajność 1,8 – 3 kg/m2

Uziarnienie 0,1 – 0,5 mm
Przyczepność początkowa ≥ 1,0 N/mm²
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 1,0 N/mm²
Grubość warstwy 2-10 mm

Wylewki betonowe, powierzchnie z betonu ko-
mórkowego, płyty kartonowo-gipsowe, podłoża 
anhydrytowe, jastrychy cementowe, tynki mine-
ralne i gipsowe, płytka na płytkę, lastryko, płyty 
OSB od 10 mm grubości.

PODŁOŻE:
WSKAZÓWKA

PAMIĘTAJ:

Wszystkie podłoża muszą być oczyszczone, 
nieuszkodzone, zwarte, stabilne i wyrównane. 
Większe nierówności lub wgłębienia wyrównaj 
wylewką lub jedną z zapraw Sicher Bautechnik.

Aby zwiększyć przyczepność kleju do podłoża, 
zagruntuj je przed aplikacją odpowiednimi środ-
kami Grunt Koncentrat.

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:
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WYSOKOELASTYCZNY I MROZOODPORNY KLEJ 
DO GLAZURY, TERAKOTY, GRESU

KERAMI PLUS  
PROFESSIONAL C2TES1

BIAŁY

Klej KERAMI Plus Professional biały służy przede wszystkim do mocowania 
wrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych, pustaków szklanych, płytek 
ceramicznych, gresowych, kamiennych, klinkierowych oraz betonowych - we-
wnątrz i na zewnątrz budynków. Właściwości kleju umożliwiają mocowanie okła-
dzin w pomieszczeniach narażonych na działanie wody lub niskich temperatur 
na podłożach krytycznych i trudno przylegających, a także w pomieszczeniach 
z ogrzewaniem podłogowym. Odpowiedni do aplikacji płytek wielkoformato-
wych -30x60, 40x40, 60x120, 90x120.

Do kamieni naturalnych i pustaków szklanych

Mrozoodporny

Wodoszczelny

Na ogrzewanie podłogowe i ścienne

Na balkony, tarasy, elewacje 

Wysokoelastyczny

Wydłużony czas pracy

Do podłoży krytycznych

Do płytek wielkoformatowych

Do aplikacji płytka na płytkę

Bogaty we włókna polipropylenowe
Wylewki betonowe, powierzchnie z betonu komórkowego, płyty 
kartonowo-gipsowe, podłoża anhydrytowe, jastrychy cementowe, 
tynki mineralne i gipsowe, płytka na płytkę, lastryko, płyty OSB od 
10 mm grubości.

PODŁOŻE:

WSKAZÓWKA

PAMIĘTAJ:

Wszystkie podłoża muszą być oczyszczone, nieuszkodzone, zwarte, 
stabilne i wyrównane. Większe nierówności lub wgłębienia wyrów-
naj wylewką lub jedną z zapraw Sicher Bautechnik.

Aby zwiększyć przyczepność kleju do podłoża, zagruntuj je przed 
aplikacją odpowiednimi środkami Grunt Koncentrat.

Proporcje mieszanki 5,0 – 6,0 l wody / 25 kg
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 4 h
Czas otwarty (czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże) 30 min
Czas korekty (ułożenia płytki) 10 min
Czas wiązania 24 h
Wydajność 1,8 – 3 kg/m2

Uziarnienie 0,1 – 0,5 mm
Przyczepność początkowa ≥ 1,0 N/mm²
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 1,0 N/mm²
Grubość warstwy 2-10 mm

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:
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Klej Kerami Żel EXPERT służy do mocowania płytek ceramicznych, gresowych, 
kamiennych, klinkierowych oraz betonowych (oprócz marmuru) - wewnątrz  
i na zewnątrz budynków. Właściwości kleju umożliwiają mocowanie okładzin 
w pomieszczeniach narażonych na działanie wody lub niskich temperatur, na 
podłożach krytycznych i trudno przylegających, a także w pomieszczeniach z 
ogrzewaniem podłogowym. Wzbogacony o włókna i krzemionkę nadaje się do 
wykończenia powierzchni basenowych i odpływów liniowych zapewniając wyso-
ki komfort pracy z produktem. Odpowiedni do aplikacji płytek wielkoformato-
wych  i megaformatowych - aż do rozmiaru 120 x 280, 100x340.

Formuła żelowa – wysoki komfort aplikacji

Do płytek wielkoformatowych i megaformatowych – do rozmiaru 120 x 280, 100x340.

Na bardzo wymagające podłoża

Wysokoelastyczny i odkształcalny

Wodoszczelny i mrozoodporny

Na ogrzewanie podłogowe

Do aplikacji płytka na płytkę

Na tarasy, balkony, odpływy liniowe, baseny

Wydłużony czas pracy

Wylewki betonowe, powierzchnie z betonu ko-
mórkowego, płyty kartonowo-gipsowe, podłoża 
anhydrytowe, jastrychy cementowe, tynki mine-
ralne i gipsowe, płytka na płytkę, lastryko, płyty 
OSB od 10 mm grubości, włókno cementowe.

PODŁOŻE:

WSKAZÓWKA
PAMIĘTAJ:

Wszystkie podłoża muszą być oczyszczone, 
nieuszkodzone, zwarte, stabilne i wyrównane. 
Większe nierówności lub wgłębienia wyrównaj 
wylewką lub jedną z zapraw Sicher Bautechnik.

Aby zwiększyć przyczepność kleju do podłoża, 
zagruntuj je przed aplikacją odpowiednimi środ-
kami Grunt Koncentrat. 

Proporcje mieszanki
6,0 – 8,0 l wody / 25 kg 
Ok. 6 l / aplikacja płytek na ścianie
Ok. 8 l / aplikacja płytek na podłodze

Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 4 h
Czas otwarty (czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże) 30 min
Czas korekty (ułożenia płytki) 10 min
Czas wiązania 24 h
Wydajność 2,4 – 5 kg/m2

Uziarnienie 0,1 – 0,5 mm
Przyczepność początkowa ≥ 1,0 N/mm²
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 1,0 N/mm²
Grubość warstwy 2-10 mm

WYSOKOELASTYCZNY I MROZOODPORNY KLEJ ŻELOWY 
DO GLAZURY, TERAKOTY, GRESU

KERAMI
ŻEL EXPERT C2TES1

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

KERAMI PLUS  
PROFESSIONAL C2TES1

Cena:
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TYNKI, OBRZUTKI
ZAPRAWY



Zaprawa Murarska jest specjalną suchą mieszanką  składników mineralnych 
i dodatków uszlachetniających przeznaczoną do prac murarskich. Ułatwia pra-
cę eliminując potrzebę magazynowania cementu, wapna i piasku.

Nadaje się do murowania ścian, piwnic i murów fundamentowych, do stoso-
wania na zewnątrz i wewnątrz. Zaprawa jest doskonałym spoiwem dla cegieł 
i pustaków ceramicznych, bloczków betonowych oraz cegły silikatowej.

Ułatwia i przyspiesza wykonywanie prac

Nie wymaga stosowania dodatków

Bardzo dobra przyczepność

Na zewnątrz/do wewnątrz

Wytrzymałość na ściskanie - klasa M10

Do murowania i tynkowania

Do wznoszenia ścian i filarów z elementów ceramicznych, wapien-
no-piaskowych, cementowych czy betonowych. Do cegieł, pusta-
ków ceramicznych i cegły silikatowej.

PODŁOŻE:

PAMIĘTAJ:

Podłoże musi być stałe, nośne i czyste.

Proporcje mieszanki ok. 3,75 l wody / 25 kg 
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność - (cegła pełna) ok. 100 kg/m2 przy spoinie 10 mm
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 3 h
Wytrzymałość na ściskanie M10
Czas wiązania 7 dni
Gęstość stwardniałej zaprawy ≤ 2000 [kg/m3]
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym ≤ 1,0 [kg/m2·min0,5]
Przewodność cieplna ≤ 1,11 [W/m·K]
Reakcja na ogień Klasa A1
Uziarnienie 0,1 - 2,0 mm
Grubość warstwy 6 - 25 mm

ZAPRAWA MURARSKA

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:

14

ZAPRAWY

WWW.SICHER-BAUTECHNIK.COM



Zaprawa Murarska Cienkowarstwowa jest suchą mieszanką  cementu, kruszyw 
i odpowiednio dobranych dodatków, poprawiających właściwości robocze. Za-
pobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscach spoin.

Nadaje się do murowania betonu komórkowego (gazobetonu) i bloczków silika-
towych, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.

ZAPRAWA DO BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO I CEGIEŁ SILIKATOWYCH 
DOSTĘPNA W KOLORZE BIAŁYM I SZARYM

Cienkowarstwowa

Eliminuje mostki termiczne

W kolorze białym i szarym

Do murowania i szpachlowania

Ekonomiczna

Na zewnątrz/do wewnątrz

Przyczepna do wszystkich stałych i nośnych, czy-
stych podłoży. Do murów z betonu komórkowe-
go, bloczków i cegieł silikatowych.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Do ułożenia i wypoziomowania pierwszej war-
stwy należy zastosować Zaprawę murarską. 
Podłoże musi być stałe, nośne i czyste.

Zaprawą można wyrównywać powierzchnię 
i szpachlować – do grubości 0,5 cm.

*przy bloczkach gładkich ze względu na zalecane stosowanie spoiny pionowej potencjalne zużycie może 
być większe o 1 kg/m2

Proporcje mieszanki 7,25 - 8 l wody / 25 kg 
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność (bloczki profilowane) spoina 3 mm * 4,5 - 5,5 kg/m² (grubość ściany 30 cm)

Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 3 - 4 h
Wytrzymałość na ściskanie M10
Możliwość wykonywania kolejnych warstw 3 dni
Gęstość stwardniałej zaprawy ≤ 1600 [kg/m3]
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym ≤ 0,4 [kg/m2·min0,5]
Przewodność cieplna 0,61 [W/m·K]
Reakcja na ogień Klasa A1
Uziarnienie 0,2 - 0,8 mm
Grubość warstwy (spoiny) 1 - 3 mm

ZAPRAWA MURARSKA
CIENKOWARSTWOWA 

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:Cena:
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Zaprawa do Klinkieru jest suchą mieszanką do murowania ścian elewacyjnych, 
ogrodzeń, kominów oraz elementów małej architektury. Wzbogacona o mine-
rał pochodzenia wulkanicznego – tras – ogranicza występowanie wykwitów na 
powierzchni zaprawy. Kruszywo użyte do zaprawy jest dokładnie przesiewane 
i płukane, dzięki czemu ziarna zostają pozbawione zanieczyszczeń, minerałów 
i rozpuszczalnych soli mogących powodować wysolenia. Do stosowania na ze-
wnątrz i wewnątrz wyłącznie na stałe, nośne i czyste podłoża.

DOSTĘPNA W KOLORZE: SZARYM, GRAFITOWYM, CEGLASTYM, BRĄZOWYM, CZARNYM

Podwójna ochrona przed wykwitami

Dostępna w kolorach:

Czarna Grafit Szara Brązowa Ceglasta

Do murowania i spoinowania

Mrozoodporna i wodoodporna

Przyspiesza wykonanie prac

Filtrowane i płukane kruszywo

Na zewnątrz/do wewnątrz

Nadaje się do murowania i spoinowania cegieł i 
kształtek klinkierowych.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Podłoże musi być stałe, nośne i czyste. Zawarte 
w zaprawie pigmenty wymagają pracy z należytą 
starannością, by uniknąć przebarwień. Zabru-
dzone powierzchnie natychmiast zmyj wodą do 
czysta.

Zaprawę nakładaj kielnią i po wyrównaniu usu-
waj jej nadmiar, spoiny wygładzaj przy pomocy 
kielni fugowej.

Proporcje mieszanki 2,5 – 3,5 l wody / 25 kg 
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność ok. 34 kg/m2 przy spoinie 10 mm
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 3 h
Wytrzymałość na ściskanie M10
Możliwość wykonywania kolejnych warstw 7 dni
Gęstość stwardniałej zaprawy ≤ 1800 [kg/m3]
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym ≤ 0,4 [kg/m2·min0,5]
Przewodność cieplna ≤ 0,82 [W/m·K]
Reakcja na ogień Klasa A1
Uziarnienie 0,1 - 2,0 mm
Grubość warstwy (spoiny) 6 - 40 mm

ZAPRAWA DO KLINKIERU

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:
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Proporcje mieszanki ok. 5 l wody / 25 kg 
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność 1,0 - 1,4 m2

Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 3-4 h
Wytrzymałość na ściskanie CS IV
Czas wiązania 48 h
Gęstość stwardniałej zaprawy ≤ 1800 [kg/m3]
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym W C2
Przyczepność do podłoża ≥ 0,2 N/mm2

Przewodność cieplna ≤ 0,82 [W/m·K]
Reakcja na ogień Klasa A1
Uziarnienie 0,1 - 1,0 mm
Grubość warstwy 8 - 20 mm

Zaprawa tynkarska jest mineralną mieszanką cementowo-wapienną do tynko-
wania ręcznego, napraw tynków cementowo-wapiennych, wypełniania ubyt-
ków, bruzd na ścianach i sufitach oraz do wykonywania tzw. „przecierek” na 
istniejących tynkach. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz wyłącznie na stałe, 
nośne i czyste podłoża.

Mineralna

Mrozoodporna i wodoodporna

Duża przyczepność i łatwość w nakładaniu 

Ekologiczna

Na zewnątrz/do wewnątrz

Nadaje się na podłoża betonowe, z cegły silika-
towej, ceramiki czerwonej, betonu komórkowe-
go, bloczków betonowych i silnie przylegających 
powierzchniach innych tynków.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

W razie potrzeby, tynk należy co pewien czas 
zwilżyć czystą wodą. W czasie prac tynkarskich 
i wysychania chronić przed opadami i zbyt wyso-
ką temperaturą.

Przy tynkowaniu ścian wymurowanych na peł-
ną spoinę przed tynkowaniem spoinę usunąć 
na głębokości około 10 mm. Podłoża gipsowe i 
gładkie porysować dłutem w gęstą ukośną siat-
kę o rysach głębokości około 3 mm.

ZAPRAWA
TYNKARSKA

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:
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Proporcje mieszanki 4 - 5 l wody / 25 kg 
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność przy warstwie 1 mm 6-8 kg /m2

Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 2-3 h
Wytrzymałość na ściskanie CS IV
Czas wiązania 48 h
Gęstość stwardniałej zaprawy ≤ 1600 [kg/m3]
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym W C2
Przyczepność ≥ 0,2 N/mm2

Przewodność cieplna ≤ 0,61 [W/m·K]
Reakcja na ogień Klasa A1
Uziarnienie 0,1 - 2,0 mm
Grubość warstwy 4 - 8 mm

Obrzutka Cementowa jest mieszanką spoiw mineralnych oraz dodatków mo-
dyfikujących do wykonywania warstwy szczepnej pod wyprawy tynkarskie. 
Dodatkowa warstwa obrzutki pod wyprawę zwiększa przyczepność tynku do 
podłoża i znacząco obniża koszty materiałowe. Do stosowania na zewnątrz 
i wewnątrz wyłącznie na stałe, nośne i czyste podłoża.

Grubość warstwy 4-8 mm

Zwiększa przyczepność tynku

Do użytku ręcznego i mechanicznego

Na zewnątrz/do wewnątrz

Przeznaczona do stosowania na ścianach, stropach betonowych wyko-
nanych z materiałów ceramicznych, betonów lekkich, pod tynki cemen-
towo-wapienne.

PODŁOŻE:

PAMIĘTAJ:

Podłoże musi być stałe, nośne i czyste. Wykonywanie tynków należy 
rozpocząć po okresie osiadania, schnięcia murów lub skurczu ścian 
i innych elementów betonowych.

OBRZUTKA
CEMENTOWA

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:
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Ciężki Tynk Maszynowy  jest gotową mieszanką spoiw mineralnych oraz dodat-
ków modyfikujących do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich. Zalecany 
do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności takich jak łazienka czy piwnica. Do 
stosowania na zewnątrz i wewnątrz wyłącznie na stałe, nośne i czyste podłoża.

Możliwość nakładania wielowarstwowego

Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

Do użytku ręcznego i maszynowego

Grubość warstwy 5-25 mm

Na zewnątrz/do wewnątrz

Przeznaczona do stosowania na ścianach, stro-
pach betonowych wykonanych z materiałów ce-
ramicznych, betonów lekkich, pod tynki cemen-
towo-wapienne i beton komórkowy. Może być 
wykonywana jako jedno lub wielowarstwowa 
wyprawa tynkarska.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Podłoże musi być stałe, nośne i czyste. Wyko-
nywanie tynków należy rozpocząć po okresie 
osiadania, schnięcia murów lub skurczu ścian 
i innych elementów betonowych.

Powierzchnie silnie nasiąkliwe oraz pylą-
ce należy zagruntować Strong Grunt Sicher. 
W celu zwiększenia przyczepności Ciężkie-
go Tynku Maszynowego zaleca się wykonanie 
Obrzutki Cementowej Sicher.

Proporcje mieszanki 4,5 - 5,5 l /25 kg
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność przy warstwie 5 mm 7 kg/m2

Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) do 3 h 
Wytrzymałość na ściskanie CS II
Czas wiązania 24 h
Możliwość układania kolejnych warstw ok. 24 h
Gęstość stwardniałej zaprawy ≤ 1600 [kg/m3]
Absorpcja wody W C1 
Przewodność cieplna ≤ 0,61 [W/m·K]
Reakcja na ogień Klasa A1
Uziarnienie 0,2 - 0,8 mm
Grubość warstwy 5 - 25 mm

CIĘŻKI TYNK
MASZYNOWY 

Zaprawa nie nadaje się na strop gęstożebrowy!

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg Cena:
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Zaprawa Tynkarska Maszynowa jest mineralną mieszanką cementowo-wapien-
ną z dodatkami modyfikującymi poprawiającymi właściwości robocze. Prze-
znaczona do tynkowania ręcznego i mechanicznego, napraw tynków cemen-
towo-wapiennych, wypełniania ubytków, bruzd na ścianach i sufitach oraz do 
wykonywania tzw. „przecierek” na istniejących tynkach. Zalecana do pomiesz-
czeń o podwyższonej wilgotności takich jak łazienka czy piwnica. Do stosowania 
na zewnątrz i wewnątrz wyłącznie na stałe, nośne i czyste podłoża.

Dobra przyczepność do podłoża

Na zewnątrz/ do wewnątrz

Cienkowarstwowa 5-15 mm

Wysoka zdolność zatrzymywania wody – kuchnie, łazienki, piwnice

Gładka powierzchnia wykończeniowa

Do użytku ręcznego i maszynowego

Przeznaczona do stosowania na ścianach, stro-
pach betonowych wykonanych z materiałów 
ceramicznych, betonów lekkich, pod tynki ce-
mentowo-wapienne, do podłoży wapienno-pia-
skowych i beton komórkowy.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Podłoże musi być stałe, nośne i czyste. Wyko-
nywanie tynków należy rozpocząć po okresie 
osiadania, schnięcia murów lub skurczu ścian i 
innych elementów betonowych.

Powierzchnie silnie nasiąkliwe oraz pylące na-
leży zagruntować Strong Grunt Sicher. W celu 
zwiększenia przyczepności Zaprawy Tynkarskiej 
Maszynowej zaleca się wykonanie Obrzutki Ce-
mentowej Sicher.

ZAPRAWA TYNKARSKA
MASZYNOWA

Proporcje mieszanki 5,5 l wody / 25 kg 
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność przy warstwie 10 mm 16 kg/m2

Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 2,5- 3 h 
Wytrzymałość na ściskanie CS II
Czas wiązania 48 h
Gęstość stwardniałej zaprawy ≤ 1600 [kg/m3]
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym W C0
Przewodność cieplna ≤ 0,61 [W/m·K]
Reakcja na ogień Klasa A1
Uziarnienie 0,1 - 0,5 mm
Grubość warstwy 5- 15 mm

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:
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Zaprawa Betonowa C16  jest zaprawą cementową do wykonywania pokła-
dów podłogowych rozdzielnych o grubości warstwy 35-80 mm. Na wyle-
wanej powierzchni należy wykonać przerwy dylatacyjne i nacięcia przeciw-
skurczowe. Stosować na powierzchniach odpowiednio mocnych, równych 
i oczyszczonych.

Grubowarstwowa od 35-80 mm

Duża wytrzymałość na obciążenia

Łatwa do rozprowadzenia

Na ogrzewanie podłogowe

Ruch pieszy po 48h

Na podłoża odpowiednio wysezonowane: pod parkiety, panele, 
płytki i wykładziny. Przyczepna do wszystkich stałych i nośnych, czy-
stych podłoży. Do wznoszenia ścian i filarów z elementów ceramicz-
nych, wapienno-piaskowych, cementowych czy betonowych.

Zaprawa Betonowa C 16 nie nadaje się do użytku przemysłowego!

PODŁOŻE:

WSKAZÓWKA

PAMIĘTAJ:

Dla grubości 35-45mm, szczególnie na warstwie izolacji termicznej 
zaleca się zbrojenie siatką z drutu o rozmiarze oczka 150 x 150 
mm. Wylaną posadzkę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, 
np. zraszając wodą lub stosując folię ochronną.

Do wykonywania warstw zespolonych z podłożem należy stosować 
Wylewkę Grubowarstwową lub Wylewki Samopoziomujące Sicher.

ZAPRAWA BETONOWA C16

Proporcje mieszanki 2,5 – 3,0 l wody / 25 kg 
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność 18 kg/m2 przy warstwie 10 mm
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 1 h
Wytrzymałość na ściskanie C 16
Wytrzymałość na zginanie F 4
Odporność na ścieranie A 12
Ruch pieszy 48 h
Możliwość układania dalszych warstw 28 dni
Reakcja na ogień Klasa A1
Uziarnienie 0,1 - 2,0 mm
Grubość warstwy 35-80 mm

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:
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Zaprawa Betonowa C25  jest zaprawą cementową do wykonywania pokładów 
podłogowych rozdzielnych o grubości warstwy 35-120 mm. Na wylewanej po-
wierzchni należy wykonać przerwy dylatacyjne i nacięcia przeciwskurczowe.  
Stosować na powierzchniach odpowiednio mocnych, równych i oczyszczonych.

Grubowarstwowa od 35-120 mm

Duża wytrzymałość na obciążenia

Łatwa do rozprowadzenia

Na ogrzewanie podłogowe

Ruch pieszy po 48h

Na podłoża odpowiednio wysezonowane: pod 
parkiety, panele, płytki i wykładziny. Przyczepna 
do wszystkich stałych i nośnych, czystych podło-
ży. Do wznoszenia ścian i filarów z elementów 
ceramicznych, wapienno-piaskowych, cemento-
wych czy betonowych.

Zaprawa Betonowa C 25 nie nadaje się do użytku przemysłowego!

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Dla grubości 35-45mm, szczególnie na warstwie 
izolacji termicznej zaleca się zbrojenie siatką 
z drutu o rozmiarze oczka 150 x 150 mm. Wyla-
ną posadzkę chronić przed zbyt szybkim wysy-
chaniem, np. zraszając wodą lub stosując folię 
ochronną.

Do wykonywania warstw zespolonych z podło-
żem należy stosować Wylewkę Grubowarstwo-
wą lub Wylewki Samopoziomujące Sicher.

ZAPRAWA BETONOWA C25

Proporcje mieszanki 2,5 – 3,0 l wody / 25 kg 
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność 18 kg/m2 przy warstwie 10 mm
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 1 h
Wytrzymałość na ściskanie C 25
Wytrzymałość na zginanie F 5
Odporność na ścieranie A 12
Ruch pieszy 48 h
Możliwość układania dalszych warstw 28 dni
Reakcja na ogień Klasa A1
Uziarnienie 0,1 - 2,0 mm
Grubość warstwy 35-120 mm

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg Cena:
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Polifunkcyjny Beton B20  jest zaprawą cementową do wykonywania pokładów 
podłogowych rozdzielnych o grubościach 35-80 mm i podkładach związanych 
z podłożem o grubości warstwy 25-80 mm. Nadaje się do kotwienia słupków 
ogrodzeniowych, drobnych robót betoniarskich i naprawczych elementów ma-
łej architektury wewnątrz i na zewnątrz budynków. Na wylewanej powierzch-
ni  posadzki należy wykonać przerwy dylatacyjne i nacięcia przeciwskurczowe. 
Stosować na powierzchniach odpowiednio mocnych, równych i oczyszczonych.

Na zewnątrz/do wewnątrz

Wielofunkcyjny: do ogrodu, garażu, kotwienia słupków, dekoracji, płyt chodnikowych

Na balkony i tarasy

Na ogrzewanie podłogowe

Na podłoża odpowiednio wysezonowane: pod parkiety, panele, 
płytki i wykładziny. Przyczepny do wszystkich stałych i nośnych, czy-
stych podłoży. Do wznoszenia ścian i filarów z elementów ceramicz-
nych, wapienno-piaskowych, cementowych czy betonowych.

PODŁOŻE:

PAMIĘTAJ:

Dla grubości 35-45 mm, szczególnie na warstwie izolacji termicznej 
zaleca się zbrojenie siatką z drutu o rozmiarze oczka 150 x 150 
mm. Wylaną posadzkę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, 
np. zraszając wodą lub stosując folię ochronną.

POLIFUNKCYJNY BETON B20

Proporcje mieszanki 3,5 l wody / 25 kg 
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność 63 kg/m2 przy warstwie 35 mm
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 1 h
Wytrzymałość na ściskanie R2
Ruch pieszy 48 h
Możliwość układania dalszych warstw 28 dni
Reakcja na ogień Klasa A1
Uziarnienie 0,1 - 2,0 mm
Grubość warstwy 25 - 80 mm

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

WSKAZÓWKA

Beton Polifunkcyjny idealnie sprawdzi się zarówno do wykorzysta-
nia dekoracyjnego w ogrodzie jak i wylania podjazdu garażowego. 

Cena:
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Grubowarstwowa Wylewka Samorozlewna jest podkładem podłogowym do wy-
konywania posadzek zespolonych z podłożami pochodzenia mineralnego o gru-
bości warstwy 10-60 mm. Na wylewanej powierzchni należy wykonać przerwy 
dylatacyjne i nacięcia przeciwskurczowe. Wylewkę można stosować jako podkład 
rozdzielny „pływający” ( min. 35 mm) oraz na izolacjach akustycznych i termicz-
nych (min. 45 mm).

Grubowarstwowa od 10-60 mm

Duża wytrzymałość na obciążenia

Bardzo dobra przyczepność

Na ogrzewanie podłogowe

Do stosowania pod parkiety, okładziny cera-
miczne, okładziny z kamienia i prefabrykatów 
betonowych, panele, płytki i wykładziny dywano-
we. Przyczepna do wszystkich stałych i nośnych, 
czystych podłoży.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

W przypadku dużych obciążeń skupionych za-
leca się zbrojenie siatką z drutu o rozmiarze 
oczka 150 x 150 mm. Po rozlaniu zaleca się 
odpowietrzenie wylewki przy użyciu wałka kol-
czastego.

Aby zmniejszyć chłonność podłoża, zagruntuj je 
przed aplikacją odpowiednimi środkami Strong 
Grunt Sicher.

GRUBOWARSTWOWA 
WYLEWKA SAMOROZLEWNA

Proporcje mieszanki 3,5 – 4,5 l wody / 25 kg 
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność (bloczki profilowane) spoina 3 mm * 18 kg/m2 przy warstwie 10 mm
Czas pracy 30 min
Wytrzymałość na ściskanie C 30
Wytrzymałość na zginanie F 6
Odporność na ścieranie A 15
Ruch pieszy 48 h
Możliwość układania dalszych warstw 7 dni
Reakcja na ogień Klasa A1
Uziarnienie 0,1 - 2,0 mm
Grubość warstwy 10-60 mm

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg Cena:
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Wylewka Samopoziomująca 1-10 mm jest podkładem podłogowym na bazie 
cementu i żywic syntetycznych przeznaczoną do wyrównywania i wygładzania 
powierzchni. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na obciążenia skupio-
ne. 

Cienkowarstwowa  

Na ogrzewanie podłogowe

Gładka powierzchnia

Bardzo dobra rozpływność

Do użytku mechanicznego i ręcznego

Odpowiednia pod PCV np. do przedszkoli

Do stosowania pod parkiety, ceramikę, gres, ka-
mień, wykładziny PCV, dywanowe i kauczkowe, 
panele czy płytki ceramiczne. Przyczepna do 
wszystkich stałych i nośnych, czystych podłoży – 
na podłoża wysezonowane.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Po rozlaniu należy odpowietrzyć wylewkę przy 
użyciu wałka kolczastego. Wylaną posadzkę 
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i za-
bezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznie-
niem.

Aby zmniejszyć chłonność podłoża, zagrun-
tuj je przed aplikacją odpowiednimi środkami  
Strong Grunt Sicher. Na wylewanej powierzchni 
należy wykonać przerwy dylatacyjne.

WYLEWKA 
SAMOPOZIOMUJĄCA 1-10 MM

Proporcje mieszanki 5 – 5,5 l wody / 25 kg 
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność 7,5 kg/m2 przy warstwie 5 mm
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 30 min
Wytrzymałość na ściskanie C 30
Wytrzymałość na zginanie F 7
Odporność na ścieranie A 22
Możliwość układania dalszych warstw 7 dni
Reakcja na ogień Klasa A1
Uziarnienie 0,1 – 0,5 mm
Grubość warstwy 1-10 mm

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg Cena:
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Wylewka Samopoziomująca 2-20 mm jest podkładem podłogowym na bazie 
cementu i żywic syntetycznych przeznaczoną do wyrównywania i wygładzania 
powierzchni. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na obciążenia skupio-
ne. 

Cienkowarstwowa  

Na ogrzewanie podłogowe

Gładka powierzchnia

Bardzo dobra rozpływność

Do użytku mechanicznego i ręcznego

Do stosowania pod parkiety, ceramikę, gres, ka-
mień, wykładziny PCV, dywanowe i kauczkowe, 
panele czy płytki ceramiczne. Przyczepna do 
wszystkich stałych i nośnych, czystych podłoży – 
na podłoża wysezonowane.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Po rozlaniu należy odpowietrzyć wylewkę przy 
użyciu wałka kolczastego. Wylaną posadzkę 
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i za-
bezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznie-
niem. 

Aby zmniejszyć chłonność podłoża, zagruntuj je 
przed aplikacją odpowiednimi środkami Strong 
Grunt Sicher. Na wylewanej powierzchni należy 
wykonać przerwy dylatacyjne i nacięcia przeciw-
skurczowe.

WYLEWKA 
SAMOPOZIOMUJĄCA 2-20 MM

Proporcje mieszanki 5 –5,5 l wody/25 kg
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność 7,5 kg/m2 przy warstwie 5 mm
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 30 min
Wytrzymałość na ściskanie C 20
Wytrzymałość na zginanie F 6
Odporność na ścieranie A 22
Ruch pieszy 12 h
Możliwość układania dalszych warstw 7 dni
Reakcja na ogień Klasa A1
Uziarnienie 0,1-0,5 mm
Grubość warstwy 2-20 mm

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg Cena:
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GIPSOWE
PRODUKTY



Klej Gipsowy Uniwersalny jest przeznaczony do klejenia płyt gipsowo-kartono-
wych i innych elementów gipsowych. Nadaje się do murowania ścian w syste-
mie PRO-MONTA a zastosowana w kleju drobna frakcja wypełniacza nie blokuje 
łączenia „pióro-wpust” przy murowaniu.

Łatwy i szybki w przygotowaniu

Bardzo dobra przyczepność do podłoża

Silnie wiążący

Do klejenia płyt gipsowo-kartonowych do podłoża gipsowego, 
podłoża z cegły ceramicznej, cegły wapienno-piaskowej, beto-
nu zwykłego, betonu komórkowego, płyt wiórowo-cemento-
wych a także do łączenia ze sobą prefabrykatów gipsowych.

PODŁOŻE:

PAMIĘTAJ:

Gęsto plastyczną masę nakładamy na płytę kartonowo-gip-
sową punktowo w odstępach 25-35 cm w pionie i poziomie 
lub o rozstawie ok. 25 cm przy dużym obciążeniu płyty (np. 
glazurą).

Proporcje mieszanki 10 l wody /20 kg
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność 3 - 5 kg /m2 przy warstwie 10 mm
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) do 30 minut
Czas otwarty 5-10 minut
Czas wiązania początek 30 minut
Przyczepność do podłoża ≥ 0,06 [N/mm²] 
Reakcja na ogień Klasa A1
Możliwość wykonywania kolejnych warstw 12 h
Grubość warstwy 6-20 mm
Dopuszczalna wilgotność w pomieszczeniu Do 70%
Wytrzymałość na zginanie MPa ≥ 3,5
Wytrzymałość na ściskanie MPa ≥ 6,5

KLEJ GIPSOWY UNIWERSALNY

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 20 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 20 kg = 1080kg

Cena:
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Gips Szpachlowy Uniwersalny przeznaczony jest do szpachlowania, wyrówny-
wania i wygładzania powierzchni przy wewnętrznych pracach wykończenio-
wych. Doskonale nadaje się także do wypełniania ubytków i pęknięć w tynkach, 
łączenia elementów gipsowych, mocowania kołków rozporowych, maskowania 
instalacji elektrycznych. Silne wiązanie i duża twardość powodują, że Gips Szpa-
chlowy Uniwersalny stosuje się, jako pierwszą warstwę wyrównującą nakładaną 
na zagruntowaną powierzchnię, pod ostateczne warstwy Gładzi Szpachlowej 
Białej bądź Gładzi Szpachlowej Luksusowej.

Twardy

Silnie wiążący

Bardzo dobra przyczepność

Wysoka przyczepność do podłoża

Nie wykazuje skurczów i pęcznienia przy wiązaniu

Do podłoży mineralnych, betonowych cementowo-wapien-
nych, ceramicznych i gipsowych.

PODŁOŻE:

PAMIĘTAJ:

Podłoże musi być stałe, nośne i czyste. Aby zwiększyć przy-
czepność gipsu do podłoża, zagruntuj je przed aplikacją od-
powiednimi środkami Uniwersalny Preparat Gruntujący lub 
Grunt Koncentrat.

Proporcje mieszanki 10 l wody /20 kg
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność 1 kg/m2 przy warstwie 1 mm
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 50 minut
Czas otwarty 20 minut
Czas wiązania 3 h
Gęstość nasypowa 1,2 kg/dm3

Reakcja na ogień Klasa A1
Możliwość wykonywania kolejnych warstw 4 h
Grubość warstwy 1- 10 mm
Dopuszczalna wilgotność w pomieszczeniu Do 70%
Wytrzymałość na zginanie MPa ≥ 2,0
Wytrzymałość na ściskanie MPa ≥ 3,5

GIPS SZPACHLOWY UNIWERSALNY 

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 20 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 20 kg = 1080kg

Cena:
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Gładź Szpachlowa Biała jest przeznaczona do wyrównywania i wygładzania po-
wierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Może być wykorzystywana do 
uzupełniania niewielkich ubytków, rys i spękań na ścianach i sufitach. Dzięki jej 
zastosowaniu uzyskujemy idealnie gładką, białą powierzchnię, zmniejszając zu-
życie farby podczas malowania.

Gładka powierzchnia

Biała

Zmniejsza zużycie farby

Optymalna twardość

Idealna do szlifowania

Wysoka wydajność 

Niskie pylenie

Proporcje mieszanki 10  l wody / 20 kg 
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność 1 kg/m2 przy warstwie 1 mm
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 90 minut
Czas otwarty 20 minut
Czas wiązania 3 h
Przyczepność do podłoża > 0,1 N/mm2

Reakcja na ogień Klasa A1
Możliwość wykonywania kolejnych warstw 4 h
Grubość warstwy 1 – 3 mm
Dopuszczalna wilgotność w pomieszczeniu Do 70%
Wytrzymałość na zginanie MPa >1,0 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie MPa >2,0 N/mm2

GŁADŹ SZPACHLOWA BIAŁA

Pod powłoki malarskie i tapety. Na podłoża z 
betonu, betonu komórkowego, gipsu, tynku 
cementowego, cementowo-wapiennego i gipso-
wego po wcześniejszym zagruntowaniu.

PODŁOŻE: PAMIĘTAJ:

Podłoże musi być stałe, nośne i czyste. W przy-
padku nakładania dwuwarstwowego kolejną 
warstwę nakładać dopiero po pełnym wyschnię-
ciu pierwszej!

WSKAZÓWKA

Jako pierwszą warstwę wyrównującą zastosuj 
Gips Szpachlowy Uniwersalny Sicher.

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 20 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 20 kg = 1080kg Cena:
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Gładź Szpachlowa Luksusowa jest przeznaczona do szpachlowania, wyrów-
nywania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów przy pracach wykończenio-
wych wewnątrz budynków. Dzięki zastosowanym komponentom i włóknom 
polimerowym jest materiałem o bardzo wysokiej trwałości, zwartej strukturze 
wewnętrznej  i bardzo mocnej przyczepności do podłoża. Odznacza się zmniej-
szoną twardością w porównaniu z Gładzią Szpachlową Białą Sicher i niespoty-
kaną w innych gładziach bielą. 

Śnieżnobiała

Obniża zużycie farby

Wysoka trwałość

Bardzo dobra szlifowalność

Łatwa w przygotowaniu

Proporcje mieszanki 10 l wody /20 kg
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność 1 kg/m2 przy warstwie 1 mm
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) Do 90 minut
Czas otwarty 20 minut
Czas wiązania 3 h
Przyczepność do podłoża > 0,1 N/mm2

Reakcja na ogień Klasa A1
Możliwość wykonywania kolejnych warstw 4 h
Grubość warstwy 1 – 3 mm
Dopuszczalna wilgotność w pomieszczeniu Do 70%
Wytrzymałość na zginanie MPa ≥ 1,0 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie MPa ≥ 2,5 N/mm2

GŁADŹ SZPACHLOWA LUKSUSOWA

Pod powłoki malarskie i tapety. Na podłoża z 
betonu, cegły ceramicznej, cegły silikatowej, be-
tonu komórkowego, gipsu, tynku cementowego, 
cementowo-wapiennego i gipsowego po wcze-
śniejszym zagruntowaniu.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Podłoże musi być stałe, nośne i czyste. Idealna 
na inwestycje o wysokiej jakości wykończenia.

Jako pierwszą warstwę wyrównującą zastosuj 
Gips Szpachlowy Uniwersalny Sicher.

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 20 kg 
Zbiorcze: 48 szt x 20 kg = 1080kg Cena:
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Dolomitowa Masa Szpachlowa to gotowa do użycia, nowoczesna gładź do szpa-
chlowania ręcznego i z użyciem agregatu. Jest mieszaniną wodnej dyspersji 
polimerowej i wypełniaczy dolomitowych. Zawartość dodatków modyfikujących 
sprawia, że masa szybko schnie i łatwo poddaje się szlifowaniu. Przeznaczona 
do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Gotowa do użycia

Aplikacja ręczna i maszynowa

Łatwa w obróbce

Możliwość stosowania wielowarstwowego

Konsystencja pasty – komfortowa aplikacja

Betony, tynki gipsowe, tynki cementowo-wa-
pienne oraz płyty kartonowo-gipsowe.

PODŁOŻE: PAMIĘTAJ:

Podłoże musi być stałe, nośne i czyste. Aby 
zwiększyć przyczepność do podłoża, zagruntuj 
je przed aplikacją odpowiednimi środkami np. 
Grunt Koncentrat.

DOLOMITOWA 
MASA SZPACHLOWA

Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność 1,8 kg  /m2 przy warstwie 1 mm
Czas pracy do 30 minut 
Czas otwarty 5-10 minut
Czas wiązania początek 30 minut
Przyczepność do podłoża ≥  0,3 MPa 
Reakcja na ogień Klasa C
Możliwość wykonywania kolejnych warstw 12 h
Grubość warstwy 1-3 mm
Dopuszczalna wilgotność w pomieszczeniu Do 70%
Wytrzymałość na zginanie ≥ 120 N

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderko 19 kg 
Zbiorcze: 46 szt x 19 kg = 684 kg

*Na zamówienie: 
Jednostkowe worek: 25 kg 
Zbiorcze: 40 szt x 25 kg = 1000 kg

WSKAZÓWKA

Jako pierwszą warstwę wyrównująca zastosuj 
Gips Szpachlowy Uniwersalny Sicher.

Cena:

Cena:
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Szpachla Zbrojona z włóknem jest przeznaczona do spoinowania płyt karto-
nowo-gipsowych z zastosowaniem siatki. Szpachla to sucha mieszanka na ba-
zie gipsu półwodnego i dodatków regulujących czas wiązania i przyczepność. 
Zastosowanie nowej generacji włókien daje efekt mikrozbrojenia zwiększając 
wytrzymałość spoiny i zapobiegając rozprzestrzenianiu się rys. Może być wy-
korzystywana do uzupełniania ubytków i wyrównywania podłoży mineralnych 
wewnątrz pomieszczeń.

Do mocnego spoinowania płyt kartonowo-gipsowych

Z włóknami zbrojącymi

Wysoka odporność na pękanie

Doskonała przyczepność

Do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych
i tynku gipsowego.

PODŁOŻE:

PAMIĘTAJ:

Podłoże musi być stałe, nośne i czyste. Płyty g-k muszą być 
mocno osadzone na wytrzymałej konstrukcji lub przyklejone 
do podłoża.

SZPACHLA ZBROJONA 
WŁÓKNEM

Proporcje mieszanki 10 l wody /20 kg
Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Wydajność 0,8 - 1 kg/m2 przy warstwie 1 mm
Czas pracy (czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą) 45 minut
Czas otwarty do 20 minut
Możliwość wykonywania kolejnych warstw 60 minut
Dopuszczalna wilgotność w pomieszczeniu Do 70%
Przyczepność do podłoża > 0,25 MPa
Reakcja na ogień Klasa A1
Grubość warstwy 1 mm

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 5 kg i 25 kg
Zbiorcze: 200 szt x 5 kg = 1000 kg, 54 szt x 20 = 1080 kg

Cena:

Cena:
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DLACZEGO 
WARTO 
GRUNTOWAĆ? 

GRUNTOWANIE:

Gruntowanie to bardzo ważny etap przygotowania pod-
łoża do dalszych prac – tynkowania, malowania, przykle-
jania płytek, czy robienia wylewki podłogowej. Pominięcie 
go lub złe wykonanie może zepsuć całość pracy budowla-
nej czy wykończeniowej.

wyrównuje 
i zmniejsza 

chłonność podłoża

wzmacnia 
podłoże

wiąże i skleja 
luźne cząstki 

i zanieczyszczenia 
na powierzchni

utrudnia rozwój 
grzybów i pleśni
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Uniwersalny Preparat Gruntujący służy do gruntowania mineralnych podłoży 
budowlanych w celu przygotowania ich pod nakładanie powłok wierzchnich ta-
kich jak farby, kleje, gładzie i inne powłoki wyrównujące i dekoracyjne. Jest bez-
wonny, niepalny i nie zawiera rozpuszczalników. Po wyschnięciu tworzy powło-
kę zwiększającą przyczepność mas klejowych i innych mas nawierzchniowych 
do powierzchni, reguluje chłonność podłoża.

WZMACNIAJĄCY PODŁOŻE  ŚRODEK GRUNTUJĄCY 
POD MALOWANE POWIERZCHNIE I PŁYTKI

Wzmacnia podłoże

Gotowy do użycia

Zmniejsza zużycie materiału

Aplikacja pędzlem, wałkiem lub natryskiem

Zmniejsza chłonność podłoża pod płytki

Płyty kartonowo-gipsowe, beton, beton komórkowy, tynk gip-
sowy, cementowy, cementowo-wapienny.

PODŁOŻE:

WSKAZÓWKA

PAMIĘTAJ:

Wszystkie podłoża muszą być oczyszczone, nieuszkodzone, 
zwarte, stabilne i wyrównane. Preparat stosuje się jednora-
zowo w postaci nierozcieńczonej.

Do nakładania preparatu na powierzchnię o nierównej faktu-
rze zalecamy  użycie pędzla ze względu na lepszą penetrację. 
Wałek dobrze sprawdzi się przy gładkich powierzchniach jak 
np. gładzie gipsowe.

Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Czas wysychania 2-12 h
Możliwość układania dalszych warstw ok. 24 h
Zużycie 1 l / 7-10 m2

UNIWERSALNY  

PREPARAT GRUNTUJĄCY

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: pojemnik plastikowy 5 l
Zbiorcze: 108 szt x 5 l = 540 l

Cena:
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Grunt Sicher  to bezwonny i niepalny preparat do gruntowania  mineralnych 
podłoży budowlanych w celu przygotowania ich pod nakładanie kolejnych po-
włok wierzchnich. Po wyschnięciu tworzy warstwę zwiększającą przyczepność 
mas klejowych i innych mas nawierzchniowych do powierzchni, reguluje chłon-
ność podłoża i wymianę pary wodnej oraz obniża zużycie farb.

Do gruntowania płyt kartonowo - gipsowych, be-
tonu, betonu komórkowego, tynków gipsowych, 
cementowych i cementowo – wapiennych, Sys-
tem Ociepleń Sicher Bautechnik

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Wszystkie podłoża muszą być oczyszczone, nie-
uszkodzone, zwarte, stabilne i wyrównane.

Dostosuj proporcje i zużycie Grunt Koncentratu 
do podłoża poprzez odpowiednie rozcieńczenie 
go z wodą. Patrz tabela PROPORCJE i na opako-
waniu produktu.

GRUNT 
KONCENTRAT 1:4 

Do zastosowania na zewnątrz i do wewnątrz

Drobnocząsteczkowy

Głębokopenetrujący

Pod farbę, tynki, glazurę

Zmniejsza zużycie materiału

Pod System Ociepleń Sicher Bautechnik

Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Czas wysychania 2-12 h
Możliwość układania dalszych warstw ok. 24 h
Zużycie 1 l/ 12-16 m2

Proporcje mieszanki 1, 1:1, 1:3, 1:4

PROPORCJE

Rodzaj podłoża GRUNT SICHER WODA
Podłoże b. silnie nasiąkliwe 1 -
Podłoże pylące / nasiąkliwe 1 1

Podłoże nasiąkliwe / stabilne 1 4
System ociepleń Sicher 1 3

PREPARAT DROBNOCZĄSTECZKOWY DO SYSTEMU 
OCIEPLEŃ SICHER BAUTECHNIK I POWIERZCHNI POD PŁYTKI

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: pojemnik plastikowy 2 l
Zbiorcze: 10 szt x 2 l = 20 l, 300 szt x 2 l = 600 l

Cena:
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Strong Grunt  to skoncentrowany i gotowy do użycia preparat gruntujący. 
Służy do przygotowania powierzchni przed nanoszeniem podkładów podło-
gowych i tynków – zarówno cementowych jak i gipsowych oraz klejów gipso-
wych. Żółta barwa gruntu pozwala na dokładne kontrolowanie równomier-
nego rozprowadzenia produktu.

PREPARAT UŁATWIAJĄCY ROZPROWADZANIE MAS SAMOPOZIOMUJĄ-
CYCH I GRUNTUJĄCY PODŁOŻA POD TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

Głębokopenetrujący

Paroprzepuszczalny

Wyrównuje chłonność podłoża

Dedykowany pod podkłady podłogowe, tynki cementowo-wapienne i cementowe

Ułatwia rozprowadzanie mas samopoziomujących

Do gruntowania podłoży betonowych, jastry-
chów, do murów ceglanych i z bloczków gazo-
betonowych.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKA

PROPORCJE

PAMIĘTAJ:

Wszystkie podłoża muszą być oczyszczone, nie-
uszkodzone, zwarte, stabilne i wyrównane. 

Dostosuj proporcje i zużycie Strong Gruntu do 
podłoża poprzez odpowiednie rozcieńczenie go 
z wodą. Patrz tabela PROPORCJE i na opakowa-
niu produktu.

Temperatura aplikacji +5°C do +25°C
Czas wysychania 6-12 h
Możliwość układania dalszych warstw ok. 24 h
Zużycie 0,1 kg / m2

Proporcje mieszanki 1:1, 1:2, 1:5

Rodzaj podłoża STRONG GRUNT SICHER WODA
Podłoże silnie nasiąkliwe 1 2
Podłoże słabo nasiąkliwe 1 5

Pod podkłady anhydrytowe 1 1

STRONG
GRUNT 

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderko 14 kg
Zbiorcze: 32 szt x 14 kg = 448 kg

Cena:
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IZOLACYJNE

PRODUKTY 

HYDRO
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CZYM JEST
HYDROIZOLACJA 
I DLACZEGO JEST TAK WAŻNA?

Hydroizolacja to nic innego jak warstwa ochronna powierzchni, 
której zadaniem jest zapobieganie uszkodzeniom powstałym na 
skutek negatywnego działania wody lub wilgoci.

Wilgoć ma niekorzystne działanie na stan techniczny zarówno ca-
łych budynków jak i pomieszczeń do których udaje się jej wtar-
gnąć. Stopniowo oddziałuje na powierzchnię, osłabiając jej struk-
turę, doprowadzając do niszczenia materiału budowlanego. 

Budynek z wilgocią jest narażony na utratę lub zmniejszenie izo-
lacji cieplnej co generuje ponadplanowe koszty przy ogrzewaniu 
budynku. Dodatkowym zagrożeniem w miejscach dotkniętych 
wilgocią są rozwijające się w takich warunkach pleśni i grzyby, 
które stanowią poważne zagrożenia dla zdrowia wszystkich osób 
zamieszkujących bądź przebywających w takich miejscach.

Odpowiednia hydroizolacja zabezpieczy Twój budynek i wnętrza 
przed niechcianą wilgocią – sprawdź produkty hydroizolacyjne Sicher 
Bautechnik i zapoznaj się z ofertą.
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Folia w płynie jest preparatem opartym na dyspersji tworzyw sztucznych, któ-
ry po utwardzeniu wytwarza szczelną i elastyczną powłokę. Przeznaczona do 
zabezpieczania powierzchni budowlanych przed przenikaniem wody. Idealna, 
jako izolacja podpłytkowa, na powierzchnie ścian i podłóg zarówno wewnątrz 
budynków – łazienki, kuchnie, garaże, piwnice,  jak i na zewnątrz – tarasy, bal-
kony.

Mrozoodporna

Wysokoelastyczna

Aplikacja na zewnątrz i wewnątrz budynków

Powierzchnie z betonu komórkowego, blocz-
ków gipsowych, tynków gipsowych, jastrychów 
anhydrytowych i płyt gipsowo-kartonowych, 
wszelkiego typu powierzchni betonowych, wy-
lewki cementowe, tynki cementowe, wylewki 
cementowo-wapienne oraz tynki cementowo-
-wapienne.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Wszystkie podłoża muszą być oczyszczone, 
nieuszkodzone, zwarte, stabilne i wyrównane. 
Folię należy przechowywać w pomieszczeniach 
nienasłonecznionych, chroniąc przed zamarza-
niem produktu. 

Produkt może być naniesiony na odpowiednio 
wysezonowane podłoża, aby uniknąć uwięzienia 
wilgoci wewnątrz ściany lub podłogi.

Temperatura aplikacji (powietrze i podłoże) +5°C do +35°C
Czas wysychania 3 - 24 h
Możliwość układania dalszych warstw 24 h
Grubość warstwy 1 – 3mm
Zużycie (grubość warstwy 1,5 mm) 1,5 kg / m2

OCHRONNY PREPARAT 
PRZECIWWILGOCIOWY 

OPAKOWANIA: 
jednostkowe: wiaderka 3 kg, 7 kg, 14 kg

Cena:
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Butylowa taśma uszczelniająca to samoprzylepny produkt uszczelniający wyko-
nany z kauczuku butylowego na osnowie polipropylenowej. Do zastosowania, 
jako wzmocnienie wodochronnej izolacji podpłytkowej pomieszczeń mokrych 
lub, jako samodzielne uszczelnienie dylatacji, styków ścian czy obróbek blachar-
skich. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wysoka wytrzymałość na rozciąganie

Z samoprzylepną warstwą do łatwego odklejania

Przyczepna – zapewnia odpowiednią przyczepność klejom do płytek

Doskonale przylega do hydroizolacji 

Uszczelnienie dylatacji i styków ścian

Nadaje się do obróbek blacharskich

Powierzchnie z betonu komórkowego, blocz-
ków gipsowych, tynków gipsowych, jastrychów 
anhydrytowych i płyt gipsowo-kartonowych, 
wszelkiego typu powierzchni betonowych, wy-
lewki cementowe, tynki cementowe, wylewki 
cementowo-wapienne oraz tynki cementowo-
-wapienne.

PODŁOŻE: PAMIĘTAJ:

Wszystkie podłoża muszą być oczyszczone, 
nieuszkodzone, zwarte, stabilne i wyrównane. 
Taśmę przechowuj nie dłużej niż 36 miesięcy, w 
suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, 
chroniąc przed promieniowaniem słonecznym.

Temperatura aplikacji -5°C do + 60°C
Odporność na temperaturę -35°C do + 60°C
Materiał uszczelniający kauczuk butylowy
Materiał nośny Włóknina polipropylenowa
Ciężar właściwy ok. 72 g/m
Szerokość 100 mm
Grubość 0,85 mm bez warstwy ochronnej

BUTYLOWA TAŚMA
USZCZELNIAJĄCA

OPAKOWANIA: 
50 mb/ 1 szt

Cena:
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Taśma izolacyjna to elastyczny i wysokowytrzymały element uszczelniający ze 
specjalnego kauczuku na osnowie z siatki poliestrowej. Stosowana, jako wzmoc-
nienie newralgicznych punktów izolacji, takich jak styki ścian bocznych, ścian i 
podłóg.

Wytrzymała i elastyczna

Odporna na działanie wody

Posiada boczną perforację z siatki zapewniając trwałe wklejenie

Idealna jako wzmocnienie izolacji z folii w płynie

Powierzchnie z betonu komórkowego, blocz-
ków gipsowych, tynków gipsowych, jastrychów 
anhydrytowych i płyt gipsowo-kartonowych, 
wszelkiego typu powierzchni betonowych, wy-
lewki cementowe, tynki cementowe, wylewki 
cementowo-wapienne oraz tynki cementowo-
-wapienne

PODŁOŻE: PAMIĘTAJ:

Wszystkie podłoża muszą być oczyszczone, 
nieuszkodzone, zwarte, stabilne i wyrównane. 
Taśmę przechowuj nie dłużej niż 36 miesięcy, w 
suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, 
chroniąc przed promieniowaniem słonecznym.

Temperatura aplikacji -5°C do + 60°C
Odporność na temperaturę -35°C do + 60°C
Materiał uszczelniający kauczuk butylowy
Materiał nośny Włóknina polipropylenowa
Ciężar właściwy ok. 72 g/m
Szerokość 120 mm

TAŚMA
IZOLACYJNA

OPAKOWANIA: 
50 mb/ 1 szt

Cena:
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OCIEPLEŃ SICHER
SYSTEM
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System ociepleń zewnętrznych ścian budynków Sicher Bautechnik spełnia wszyst-
kie przyjęte normy ETICS oraz uzyskał pozytywną opinię Europejskiej Oceny Tech-
nicznej.

Wykonanie systemu polega na przymocowaniu płyt styropianowych (EPS) do ze-
wnętrznej strony ściany budynku, wykonaniu na nich warstwy zbrojeniowej z za-
prawy klejowej i siatki oraz ułożeniu finalnej warstwy zewnętrznej z tynku cienko-
warstwowego.

Może być stosowany zarówno na powierzchniach otynkowanych jak i na murach 
surowych, wykonanych z cegły i bloczków ceramicznych, wapienno-piaskowych, 
kamiennych, z betonu komórkowego i betonu w postaci prefabrykatu.

SYSTEM 
OCIEPLEŃ SICHER 
NA STYROPIANIE 

TABELA PORÓWNUJĄCA 
WŁAŚCIWOŚCI TYNKÓW 
SICHER

System z tynkiem mineralnym

System z tynkiem akrylowym

System z tynkiem silikonowym

System z tynkiem silikatowym

System z tynkiem silikonowo-silikatowym

Produkt / Właściwość Tynk Sicher 
Akrylowy

Tynk Sicher 
Silikonowy

Tynk Sicher 
Silikatowy

Tynk Sicher 
Silikonowo-Silikatowy

Zakres barw *** ** * *

Hydrofobowość * *** ** **

Paroprzepuszczalność * ** ** ***

Przyczepność * ** *** **

Zmywalność *** *** ** **

Elastyczność ** *** ** *

Trwałość ** *** ** **

B Ściana/mur/podłoże
C Warstwa gruntująca - Grunt Koncentrat Sicher
D Zaprawa klejowa STIRO, STIRO X40, STIRO X40 PLUS, STIRO X40 BIAŁY
E Płyta styropianowa
F Kołek kotwiący
G Warstwa zbrojona STIRO X40, STIRO X40 PLUS, STIRO X40 BIAŁY
H Siatka z włókna szklanego - 145 g lub 160 g
I Warstwa zbrojona STIRO X40, STIRO X40 PLUS, STIRO X40 BIAŁY
J Masa podkładowa - akrylowa, silikonowa, silikatowa, silikonowo-silikatowa
K Wyprawa tynkarska - tynk mineralny, akrylowy, silikonowy, silikatowy, silikonowo-silikatowy
L Powłoka dekoracyjna (farba)
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System ociepleń zewnętrznych ścian budynków i stropów Sicher Bautechnik speł-
nia wszystkie przyjęte normy ETICS oraz uzyskał pozytywną opinię Europejskiej 
Oceny Technicznej. 

Wykonanie systemu polega na przymocowaniu płyt wełny mineralnej do zewnętrz-
nej strony ściany budynku, wykonaniu na nich warstwy zbrojeniowej z zaprawy 
klejowej i siatki oraz ułożeniu finalnej warstwy zewnętrznej z tynku cienkowarstwo-
wego. 

Może być stosowany na wszelkich typowych podłożach mineralnych jak beton, 
beton komórkowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na 
ścianach surowych wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 
materiałów ceramicznych lub silikatowych. 

Ze względu na bardzo dobrą izolacyjność akustyczną rekomendujemy ten system 
ocieplania obiektów  do inwestycji zlokalizowanych w strefach o dużym natężeniu 
hałasu.

Produkt / Właściwość Tynk Sicher 
Akrylowy

Tynk Sicher 
Silikonowy

Tynk Sicher 
Silikatowy

Tynk Sicher 
Silikonowo-Silikatowy

Zakres barw *** ** * *

Hydrofobowość * *** ** **

Paroprzepuszczalność * ** ** ***

Przyczepność * ** *** **

Zmywalność *** *** ** **

Elastyczność ** *** ** *

Trwałość ** *** ** **

SYSTEM 
OCIEPLEŃ SICHER 
NA WEŁNIE MINERALNEJ

System z tynkiem mineralnym

System z tynkiem akrylowym

System z tynkiem silikonowym

System z tynkiem silikatowym

System z tynkiem silikonowo-silikatowym

B Ściana/mur/podłoże
C Warstwa gruntująca - Grunt Koncentrat Sicher
D Zaprawa klejowa STIRO W, STIRO W40, STIRO W40 BIAŁY
E Płyta z wełny mineralnej
F Kołek kotwiący
G Warstwa zbrojona STIRO W40, STIRO W40 BIAŁY
H Siatka z włókna szklanego - 145 g lub 160 g
I Warstwa zbrojona STIRO W40, STIRO W40 BIAŁY
J Masa podkładowa - akrylowa, silikonowa,
     silikatowa, silikonowo-silikatowa
K Wyprawa tynkarska - tynk mineralny, akrylowy, silikonowy,
     silikatowy, silikonowo-silikatowy
L Powłoka dekoracyjna (farba)
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ZAPRAWY KLEJOWE
DO PŁYT STYROPIANOWYCH
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Klej do przyklejania płyt styropianowych do zewnętrznych ścian budynku. 
Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży nośnych 
i styropianu.

Odporny na zamrażanie i rozmrażanie

Paroprzepuszczalny

Łatwy w obróbce

Betony zwykłe, mury z elementów ceramicz-
nych, silikatowych, mury z betonów lekkich, kru-
szywowych i komórkowych o powierzchniach 
surowych, otynkowanych lub z powłokami ma-
larskimi. Podłoże powinno być mocne, równe i 
oczyszczone.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Produktu nie należy stosować do przyklejania 
styropianu ekstrudowanego oraz termoizolacji 
na podłoża bitumiczne. Klej powinien pokrywać 
min.40% płyty termoizolacyjnej.

Zmniejsz chłonność i popraw przyczepność 
podłoża stosując Grunt Koncentrat Sicher.

STIRO 
KROK 1 SYSTEMU OCIEPLEŃ – PRZYKLEJANIE PŁYT

Proporcje mieszanki 4,5 - 5,5 l / 25 kg

Temperatura aplikacji +5°C do +25°C i wilgotności 
powietrza poniżej 80%

Czas pracy 1 h
Czas otwarty 1 h
Czas wiązania 24 h
Wydajność 2,5 - 4,5 kg /m2

Uziarnienie 0,1 - 0,5 mm
Przyczepność do izolacji cieplnej ≥0,08 MPa
Przyczepność do podłoża ≥0,25 MPa

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 3 dni w zależności od temperatu-
ry i wilgotności powietrza

Grubość warstwy 3-5 mm
Klasa reakcji na ogień B-s2, d0
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 h <0,5 kg/m²

ZAPRAWY KLEJOWE DO PŁYT STYROPIANOWYCH

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:
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PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Klej do przyklejania płyt styropianowych do zewnętrznych ścian budynku i wyko-
nywania warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego. Charakteryzuje się bardzo 
dobrą przyczepnością do podłoży nośnych i styropianu.

Odporny na zamrażanie i rozmrażanie

Paroprzepuszczalny

Dobra przyczepność do podłoża

Z dodatkiem włókien celulozowych

Betony zwykłe, mury z elementów ceramicz-
nych, silikatowych, mury z betonów lekkich, kru-
szywowych i komórkowych o powierzchniach 
surowych, otynkowanych lub z powłokami ma-
larskimi. Podłoże powinno być mocne, równe i 
oczyszczone.

Produktu nie należy stosować do przyklejania 
styropianu ekstrudowanego oraz termoizolacji 
na podłoża bitumiczne. Klej powinien pokrywać 
min.40% płyty termoizolacyjnej.

Zmniejsz chłonność i popraw przyczepność 
podłoża stosując Grunt Koncentrat Sicher.

STIRO X40 
KROK 1 & 2 SYSTEMU OCIEPLEŃ – PRZYKLEJANIE PŁYT I ZATAPIANIE SIATKI

Proporcje mieszanki 5 - 6 l / 25 kg

Temperatura aplikacji +5°C do +25°C i wilgotności 
powietrza poniżej 80%

Czas pracy 1 h
Czas otwarty 1 h
Czas wiązania 24 h

Wydajność Przyklejanie płyt 2,5 - 4,5 kg/m2 

Warstwa zbrojąca 2 – 4 kg/m2

Uziarnienie 0,1 - 0,5 mm
Przyczepność do izolacji cieplnej ≥0,08 MPa
Przyczepność do podłoża ≥0,25 MPa

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 3 dni w zależności od tempera-
tury i wilgotności powietrza

Grubość warstwy 3-5 mm
Klasa reakcji na ogień B–s2, d0
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 h <0,5 / kg/m²

ZAPRAWY KLEJOWE DO PŁYT STYROPIANOWYCH

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:
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Klej do przyklejania płyt styropianowych do zewnętrznych ścian budynku i wyko-
nywania warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego. Charakteryzuje się bardzo 
dobrą przyczepnością do podłoży nośnych i styropianu. 

STIRO X40 PLUS jest szczególnie polecany do styropianu grafitowego.

Do styropianu grafitowego

Odporny na zamrażanie i rozmrażanie

Paroprzepuszczalny

Dobra przyczepność do podłoża

Bogaty we włókna polipropylenowe

Betony zwykłe, mury z elementów ceramicz-
nych, silikatowych, mury z betonów lekkich, kru-
szywowych i komórkowych o powierzchniach 
surowych, otynkowanych lub z powłokami ma-
larskimi. Podłoże powinno być mocne, równe i 
oczyszczone.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Klej powinien pokrywać min.40% płyty termo-
izolacyjnej.

Zmniejsz chłonność i popraw przyczepność 
podłoża stosując Grunt Koncentrat Sicher.

STIRO X40 PLUS 
KROK 1 & 2 SYSTEMU OCIEPLEŃ – PRZYKLEJANIE PŁYT I ZATAPIANIE SIATKI

Proporcje mieszanki 5 - 6 l / 25 kg zaprawy

Temperatura aplikacji +5°C do +25°C i wilgotności 
powietrza poniżej 80%

Czas pracy 1 h
Czas otwarty 1 h
Czas wiązania 24 h

Wydajność Przyklejanie płyt 2,5 - 4,5 kg/m2

Warstwa zbrojąca 2 – 4 kg/m2

Uziarnienie 0,1 - 0,5 mm
Przyczepność do izolacji cieplnej ≥0,08 MPa
Przyczepność do podłoża ≥0,25 MPa

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 3 dni w zależności od temperatu-
ry i wilgotności powietrza

Grubość warstwy 3-5 mm
Klasa reakcji na ogień B–s2, d0
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 h <0,5 kg/m²

ZAPRAWY KLEJOWE DO PŁYT STYROPIANOWYCH

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:
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PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Klej do przyklejania płyt styropianowych do zewnętrznych ścian budynku i wyko-
nywania warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego. Charakteryzuje się bar-
dzo dobrą przyczepnością do podłoży nośnych i styropianu. Klej Stiro X40 Biały 
nadaje się szczególnie do inwestycji o wysokiej jakości i estetyce wykończenia.

Wysoka estetyka wykończenia      

Odporny na zamrażanie i rozmrażanie

Paroprzepuszczalny

Dobra przyczepność do podłoża

Z dodatkiem włókien celulozowych

Betony zwykłe, mury z elementów ceramicz-
nych, silikatowych, mury z betonów lekkich, kru-
szywowych i komórkowych o powierzchniach 
surowych, otynkowanych lub z powłokami ma-
larskimi. Podłoże powinno być mocne, równe i 
oczyszczone.

Produktu nie należy stosować do przyklejania 
styropianu ekstrudowanego oraz termoizolacji 
na podłoża bitumiczne. Klej powinien pokrywać 
min.40% płyty termoizolacyjnej.

Zmniejsz chłonność i popraw przyczepność 
podłoża stosując preparat gruntujący Grunt 
Koncentrat. 

STIRO X40 BIAŁY 
KROK 1 & 2 SYSTEMU OCIEPLEŃ – PRZYKLEJANIE PŁYT I ZATAPIANIE SIATKI

Proporcje mieszanki 5 -6 l / 25 kg

Temperatura aplikacji +5°C do +25°C i wilgotności 
powietrza poniżej 80%

Czas pracy 1 h
Czas otwarty 1 h
Czas wiązania 24 h

Wydajność Przyklejanie płyt 2,5 – 4,5 kg/m2

Warstwa zbrojąca 2 – 4 kg/m2

Uziarnienie 0,1 - 0,5 mm
Przyczepność do izolacji cieplnej ≥0,08 MPa
Przyczepność do podłoża ≥0,25 MPa

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 3 dni w zależności od temper-
atury i wilgotności powietrza

Grubość warstwy 3-5 mm
Klasa reakcji na ogień B–s2, d0
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 h <0,5 kg/m²

ZAPRAWY KLEJOWE DO PŁYT STYROPIANOWYCH

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg Cena:
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Piankowy klej do błyskawicznego przyklejania płyt styropianowych - do stosowa-
nia na zewnątrz i do wewnątrz. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do 
różnego rodzaju podłoży, w tym do drewna. Schnie znacznie szybciej niż tradycyj-
ne kleje i mocniej przylega do podłoża.

Do białych płyt typu eps/xps

Doskonała przyczepność do różnych podłoży: tynk, cegła, beton, drewno

Gotowy do użycia – jednoskładnikowy

Szybkoschnący

Do 100% większa wydajność w m2

Do izolacji fundamentów z mas bitumicznych

Betony zwykłe, mury z elementów ceramicz-
nych, silikatowych, mury z betonów lekkich, kru-
szywowych i komórkowych o powierzchniach 
surowych, otynkowanych lub z powłokami ma-
larskimi, drewno. Podłoże powinno być mocne, 
równe i oczyszczone.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i 
równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, ole-
jów i tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych czy 
emulsyjnych.

Zmniejsz chłonność i popraw przyczepność 
podłoża stosując preparat gruntujący Grunt 
Koncentrat. 

KLEJ POLIURETANOWY
AS 2302
DO PŁYT STYROPIANOWYCH EPS/XPS

Temperatura aplikacji +5°C do +30°C
Czas korekty do 10 minut
Czas pracy 25 min
Czas wiązania – wstępne utwardzenie 2-3 h
Czas pełnego utwardzenia 24 h
Wydajność 8 – 9 m2 / opakowanie 750 ml
Możliwość wykonywania kolejnych warstw Po upływie 24 h
Odporność termiczna -50°C do +90°C

ZAPRAWY KLEJOWE DO PŁYT STYROPIANOWYCH

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: aluminiowa puszka 750 ml
Zbiorcze: 12 szt x 750 ml = 9000 ml

Cena:
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ZAPRAWY KLEJOWE
DO PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ
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Klej do przyklejania wełny mineralnej do zewnętrznych ścian budynku. Charakte-
ryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży nośnych i płyt z wełny. Dodat-
kowo odznacza się dużą elastycznością i jest paroprzepuszczalny.

Odporny na zamrażanie i rozmrażanie

Paroprzepuszczalny

Łatwy i oszczędny w użyciu

Dobra przyczepność do podłoża

Betony zwykłe, mury z elementów ceramicz-
nych, silikatowych, mury z betonów lekkich , kru-
szywowych i komórkowych o powierzchniach 
surowych, otynkowanych lub z powłokami ma-
larskimi. Podłoże powinno być mocne, równe i 
oczyszczone.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Klej powinien pokrywać min. 60% płyty termo-
izolacyjnej z wełny.

Zmniejsz chłonność i popraw przyczepność 
podłoża stosując Grunt Koncentrat Sicher.

STIRO W
KROK 1 SYSTEMU OCIEPLEŃ – PRZYKLEJANIE PŁYT

Proporcje mieszanki 5 - 6 l / 25 kg

Temperatura aplikacji +5°C do +25°C i wilgotności 
powietrza poniżej 80%

Czas pracy 2 h
Czas otwarty 30 min
Czas wiązania 24 h
Wydajność 5 - 6 kg /m2

Uziarnienie 0,1 - 0,5 mm
Przyczepność do izolacji cieplnej ≥0,08 MPa
Przyczepność do podłoża ≥0,25 MPa

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 3 dni w zależności od temperatu-
ry i wilgotności powietrza

Grubość warstwy 3-5 mm
Klasa reakcji na ogień A2–s1, d0
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 h <0,5 kg/m²

ZAPRAWY KLEJOWE DO PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:
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Klej do przyklejania wełny mineralnej do zewnętrznych ścian budynku i wykony-
wania warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego . Charakteryzuje się bardzo 
dobrą przyczepnością do podłoży nośnych i płyt z wełny. Dodatkowo odznacza 
się dużą elastycznością i jest paroprzepuszczalny. 

Odporny na zamrażanie i rozmrażanie

Dobra przyczepność do podłoża

Paroprzepuszczalny

Łatwy i oszczędny w użyciu

Betony zwykłe, mury z elementów ceramicz-
nych, silikatowych, mury z betonów lekkich , kru-
szywowych i komórkowych o powierzchniach 
surowych, otynkowanych lub z powłokami ma-
larskimi. Podłoże powinno być mocne, równe 
i oczyszczone.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Klej powinien pokrywać min. 60% płyty termo-
izolacyjnej z wełny. Produkt wymaga pokrycia 
warstwą tynku dekoracyjnego lub farbą fasado-
wą składających się na element systemu Sicher 
Bautechnik W.

Zmniejsz chłonność i popraw przyczepność pod-
łoża stosując Grunt Koncentrat Sicher. 

STIRO W40  
KROK 1 & 2 SYSTEMU OCIEPLEŃ – PRZYKLEJANIE PŁYT I ZATAPIANIE SIATKI

Proporcje mieszanki 5 - 6 l / 25 kg 

Temperatura aplikacji +5°C do +25°C i wilgotności 
powietrza poniżej 80%

Czas pracy 2 h
Czas otwarty 30 min
Czas wiązania 24 h

Wydajność Przyklejanie płyt 5 - 6 kg/m²
Warstwa zbrojąca 4 - 5 kg/m²

Uziarnienie 0,1 - 0,5 mm
Przyczepność do izolacji cieplnej ≥0,08 MPa
Przyczepność do podłoża ≥0,25 MPa

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 3 dni w zależności od temperatu-
ry i wilgotności powietrza

Grubość warstwy 3-5 mm
Klasa reakcji na ogień A2–s1, d0
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 h <0,5 kg/m²

ZAPRAWY KLEJOWE DO PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg Cena:

62

SYSTEMY OCIEPLEŃ SICHER

WWW.SICHER-BAUTECHNIK.COM



Klej do przyklejania wełny mineralnej do zewnętrznych ścian budynku i wykony-
wania warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego . Charakteryzuje się bardzo 
dobrą przyczepnością do podłoży nośnych i płyt z wełny. Dodatkowo odznacza 
się dużą elastycznością i jest paroprzepuszczalny. Klej Stiro W40 Biały nadaje się 
szczególnie do inwestycji o wysokiej jakości i estetyce wykończenia.

Wysoka estetyka wykończenia

Odporny na zamrażanie i rozmrażanie

Dobra przyczepność do podłoża

Paroprzepuszczalny

Łatwy i oszczędny w użyciu

Betony zwykłe, mury z elementów ceramicz-
nych, silikatowych, mury z betonów lekkich , kru-
szywowych i komórkowych o powierzchniach 
surowych, otynkowanych lub z powłokami ma-
larskimi. Podłoże powinno być mocne, równe i 
oczyszczone.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKAPAMIĘTAJ:

Klej powinien pokrywać min. 60% płyty termo-
izolacyjnej z wełny. Produkt wymaga pokrycia 
warstwą tynku dekoracyjnego lub farbą fasado-
wą składających się na element systemu Sicher 
Bautechnik W.

Zmniejsz chłonność i popraw przyczepność 
podłoża stosując Grunt Koncentrat Sicher.

STIRO W40 BIAŁY 
KROK 1 & 2 SYSTEMU OCIEPLEŃ – PRZYKLEJANIE PŁYT I ZATAPIANIE SIATKI

Proporcje mieszanki 5 - 6 l / 25 kg

Temperatura aplikacji +5°C do +25°C i wilgotności 
powietrza poniżej 80%

Czas pracy 2 h
Czas otwarty 30 min
Czas wiązania 24 h

Wydajność Przyklejanie płyt 4,5 - 5 kg/m²
Warstwa zbrojąca 4,5 - 5 kg/m²

Uziarnienie 0,1 - 0,5 mm
Przyczepność do izolacji cieplnej ≥0,08 MPa
Przyczepność do podłoża ≥0,25 MPa

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 3 dni w zależności od temperatu-
ry i wilgotności powietrza

Grubość warstwy 3-5 mm
Klasa reakcji na ogień A2–s1, d0
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 h <0,5 kg/m²

ZAPRAWY KLEJOWE DO PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

Cena:
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SIATKA 
Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO 

Biała
160 g/m2

Żółta
145 g/m2

Cena:

Cena:
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Amplituda temperatur i wilgotność powietrza charakterystyczne dla naszej strefy klimatycz-
nej nie pozwalają na komfortowe życie bez ochrony budynków przed ich negatywnym wpły-
wem – ujemne temperatury zimą, obfite opady atmosferyczne czy silny wiatr. Budynki, w 
których przebywamy  mają za zadanie zapewnić nam komfortowe i bezpieczne miejsce nie-
zależnie od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. 

Niezależnie od wielkości i rodzaju budynku, ściany mogą powodować największą utratę 
ciepła.  Dlatego inwestycja w odpowiednią izolację termiczną ścian pozwala na największą 
oszczędność ciepła i zmniejszenie zapotrzebowania na ogrzanie wszystkich pomieszczeń. 
Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu wymaga znacznie większej  ilości 
energii w budynku nieposiadającym termoizolacji niż w przypadku ścian ocieplonych. 

DLACZEGO WARTO OCIEPLAĆ BUDYNKI?
D

la
cz
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o 
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DLACZEGO STOSOWAĆ KOMPLETNE SYSTEMY ETICS?
Stosując kompleksowe systemy ociepleń budynków znacząco obniża się zapotrzebowanie 
budynku na energię, co wprost przekłada się na zmniejszenie wydatków na ich ogrzanie lub 
schłodzenie. Redukcji ulega także ilość zużywanych nieodnawialnych nośników energii oraz 
zmniejsza się ilość CO2 emitowanego do atmosfery, odpowiedzialnego za postępujący efekt 
cieplarniany.

Izolacyjność budynku zależy w dużym stopniu od technologii w jakich zostały wykonane ścia-
ny zewnętrzne inwestycji – jest wyrażana współczynnikiem przenikania ciepła. Małe straty 
energii cieplnej oznaczają niską wartość tego współczynnika.  

To jednak nie jedyna decydująca rzecz o skuteczności ocieplenia. Istotnym jest czy inwestycja 
nie posiada  tzw. mostków termicznych, które mogą tworzyć się w połączeniu elementów 
konstrukcyjnych, węzłów, przejść płyt, naroży czy gzymsów. 

Wszystkie z wymienionych miejsc są newralgicznymi punktami, gdzie może dojść do zaburze-
nia jednokierunkowego przepływu ciepła. To miejsca, które wymagają szczególnej uwagi przy 
planowaniu i wyborze techniki ocieplenia, ale również przy jego wykonaniu.

System ETICS jest najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem ocieplenia budynków, 
minimalizując ryzyko pojawienia się mostków termicznych.

Koszty ocieplenia ścian w systemie zwracają się już po kilku latach, ponieważ wydatki zwią-
zane z ogrzewaniem budynku mogą zmniejszyć się nawet o 30%. Ponadto, ograniczenie ro-
snących kosztów nośników energii w sezonie grzewczym  przynosi dodatkowe oszczędności.



MASY, FARBY
TYNKI,
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Masa Podkładowa Akrylowa to specjalny środek gruntujący pod tynki akrylowe, 
mineralne i mozaikowe na bazie dyspersji sztucznej żywicy, dostępna w kolorze 
białym lub podbarwiona pod kolor tynku. Wzmacnia przyczepność i wyrównuje 
chłonność. Ułatwia nakładanie tynku, jednocześnie ograniczając jego zużycie. 
Występuje w postaci gotowej i nie zaleca się rozcieńczania. Do stosowania na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Gotowa do użycia

Pod tynki akrylowe, mozaikowe, mineralne

Wyrównuje chłonność podłoża

Zwiększa przyczepność

Paroprzepuszczalna 

Mrozo i wodoodporna

Masa Podkładowa Akrylowa Sicher może być 
stosowana na podłożach betonowych, tynkach 
gipsowych, cementowych, cementowo-wapien-
nych, płytach gipsowych, gazobetonie. 

PODŁOŻE:

Temperatura aplikacji
+5°C do +25°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 
80%

Czas wysychania 6 h
Wydajność 0,25 kg/m2

Kolor biały lub podbarwiony 
wybranym odcieniem

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 24 h
Gęstość objętościowa ok. 1,5000 g/cm3

WYROBY AKRYLOWE
KROK 3 SYSTEMU OCIEPLEŃ – WYKOŃCZENIE

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderka 8 kg i 16 kg
Zbiorcze: 54 szt x 8 kg = 432 kg, 33 szt x 16 kg = 528 kg

MASA PODKŁADOWA
AKRYLOWA

WSKAZÓWKA

W zależności od podłoża, masę można apliko-
wać wałkiem, pędzlem lub natryskiem.

Cena:

Cena:
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Gotowy tynk dekoracyjny

Mrozo i wodoodporny

Łatwy w utrzymaniu czystości

Wysoka odporność na uszkodzenia

Elastyczny i przyczepny do podłoża

Tynk Sicher Akrylowy może być stosowany na 
podłożach betonowych, tynkach gipsowych, ce-
mentowych, cementowo-wapiennych, płytach 
gipsowych, gazobetonie. 

PODŁOŻE: PAMIĘTAJ:

Stosuj siatkę ochronną, zabezpieczając nałożo-
ny tynk przed zbyt szybkim wysychaniem-działa-
niem słońca, wiatru oraz innymi czynnikami at-
mosferycznymi. Mogą one negatywnie wpłynąć 
na parametry robocze.

Temperatura aplikacji
+5°C do +25°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 
80%

Czas wysychania 12 – 48 h

Wydajność 

baranek:
1,5 m – 2,4 kg, 
2,0 mm – 3,4 kg, 
3,0 mm – 5,0 kg
kornik:
1,5 mm – 1,7 kg, 
2,0 mm – 2,4 kg, 
3,0 mm - 3,7 kg

Kolor biały lub w wybranym kolorze 
z palety barw

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 48 h
Grubość warstwy 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm
Gęstość objętościowa ok. 1,9000 g/cm3

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderko  25 kg
Zbiorcze: 24 szt x 25 kg = 600 kg

Tynk akrylowy o strukturze „kornika” lub „baranka” do zastosowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych, charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na 
uderzenia i zadrapania. Nie ulega negatywnym działaniom warunków atmosfe-
rycznych. Łatwy w obróbce. Dostępny w kolorze białym lub wybranym z palety 
barw Sicher Bautechnik.  

TYNK
AKRYLOWY

WSKAZÓWKA

Tynk zacieraj pacą z tworzywa sztucznego, wy-
konując koliste ruchy w jednym kierunku (faktu-
ra baranek) lub ruchy podłużne w pionie i po-
ziomie (faktura kornik), przy niewielkim nacisku 
pacy.

Cena:
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Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania dekoracyjnej po-
włoki tynkarskiej. Charakteryzuje się wysoką zdolnością odpierania wody i pa-
roprzepuszczalnością. Dostępny w fakturze baranka i kornika, wchodzi w skład 
Systemu Ociepleń Sicher Bautechnik zarówno na styropianie jak i na wełnie.

Do wewnątrz i na zewnątrz

Uniwersalny i ekonomiczny

Paroprzepuszczalny

Wysoki stopień bieli

Podłoża betonowe, tynki gipsowe, cementowe, 
cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartono-
we i gazobeton. Podłoże powinno być mocne, 
równe i oczyszczone.

PODŁOŻE: PAMIĘTAJ:

Na 24 h przed położeniem tynku powierzchnie 
należy zagruntować podkładem pod tynki – 
Masą Podkładową Akrylową.

Proporcje mieszanki 5 - 6 l / 25 kg

Temperatura aplikacji
+5°C do +25°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 
80%

Czas pracy 20 minut
Czas wiązania 12-48 h

Wydajność ( zależna od grubości kruszywa)

2,4 - 5 kg /m2

1,5 mm -1,7 – 2,4 kg/m2

2,0 mm – 2,4 -3,4 kg/m2

3,0 mm – 3,7 - 5 kg/m2

Uziarnienie 1,5 ; 2,0 ; 3,0 mm
Możliwość wykonywania kolejnych warstw 7 dni
Grubość warstwy 1,5 -3 mm
Klasa reakcji na ogień A2-s1, d0   B-s2, d0 

TYNK MINERALNY
KROK 3 SYSTEMU OCIEPLEŃ – WYKOŃCZENIE

KORNIK/BARANEK

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: papierowe worki 25 kg
Zbiorcze: 48 szt x 25 kg = 1200kg

WSKAZÓWKA

Uzyskana struktura i zużycie zależy, w dużej 
mierze, od jakości i rodzaju podłoża – dlatego 
zadbaj o stworzenie jednakowych warunków w 
całym procesie obróbki.

Cena:
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Na wszystkie nośne podłoża mineralne i żywicz-
ne o odpowiedniej nośności i przyczepności. 
Podłoże powinno być mocne, równe i oczysz-
czone, większe nierówności wyrównać klejem 
Stiro X40.

PODŁOŻE: PAMIĘTAJ:

Przed położeniem tynku powierzchnię należy 
zagruntować podkładem pod tynki – Masą Pod-
kładową Akrylową. Przy mieszaniu produktu nie 
dopuszczać do powstawania piany.

Temperatura aplikacji
+5°C – +25°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 
80%

Czas wiązania 12-48 h
Wydajność ( zależna od grubości kruszywa) 3,5 - 4 kg /m2

Uziarnienie 1,6 mm
Grubość warstwy 1,6 mm
Klasa reakcji na ogień F
Gęstość objętościowa ok. 1,94000 g/cm³ 

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderko  25 kg
Zbiorcze: 24 szt x 25 kg = 600 kg

C-002 C-003 C-004C-001

M-131 M-132 M-134 K-9005 K-7001 K-7031

M-137 M-138 K-3012 K-3011 M-125 M-126

M-107 M-108 M-109 M-110 K-1013 M-115

M-119 M-122 M-113 M-111 M-112 M-114

B-001 B-002 B-003 B-004

S-001 S-002

S-003 S-004

Fabrycznie przygotowana, gotowa mieszanka na bazie żywicy akrylowej – do-
stępna w 36 kolorach palety barw Sicher Bautechnik. Charakteryzuje się wyso-
ką elastycznością, odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie 
czynników atmosferycznych. Tynk mozaikowy przeznaczony jest zarówno do 
aplikacji na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Gotowy tynk dekoracyjny – na zewnątrz, do wewnątrz

Hydrofobowy

Wysokie walory dekoracyjne

Łatwy w utrzymaniu czystości

Duża przyczepność i trwałość kolorów 

Wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne

Łatwy w nakładaniu i obróbce

TYNK
MOZAIKOWY

WSKAZÓWKA

Na jednej wyodrębnionej powierzchni używaj 
produktu z tej samej serii produkcyjnej. Produkt 
doskonale sprawdzi się w miejscach szczególnie 
narażonych na powstawanie zabrudzeń – hole, 
korytarze, klatki schodowe, cokoły, podmurówki, 
ościeżnice.

Pełna gama kolorów dostępna jest w naszym wzorniku. 
Zapytaj o szczegóły handlowca.

Cena:

71

TYNKI, MASY, FARBY

KATALOG PRODUKTÓW



Płyty kartonowo-gipsowe, beton, beton komór-
kowy, tynk gipsowy, cementowy, cementowo-
-wapienny, na podłoże mineralne. Podłoże po-
winno być mocne, równe i oczyszczone

PODŁOŻE:

FARBA FASADOWA 
AKRYLOWA

WSKAZÓWKA

Aplikacja farby na świeżo położony i wyschnięty 
tynk nie wymaga gruntowania. Przy malowaniu 
powierzchni starych tynków (nie odspajających 
się, mocnych) zastosować Grunt Koncentrat. 
Stosując farbę wewnątrz pomieszczeń, np. przy 
podłożach gipsowych zalecamy zagruntowanie 
powierzchni Preparatem Gruntującym.

Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego, ochronnego i renowacyjnego wy-
kończenia ścian zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Po wyschnięciu 
tworzy zmywalną i odporną na działanie warunków atmosferycznych powłokę.

Bardzo dobrze kryjąca

Odporna na działanie czynników atmosferycznych

Wodo i mrozoodporna

Odporna na ścieranie

Zmywalna

Szeroka gama kolorystyczna

Temperatura aplikacji
+5°C do +25°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 
80%

Czas wysychania ok. 4 h
Wydajność 0,22 – 0,44 kg/m2

Kolor biały lub podbarwiony 
wybranym odcieniem

Możliwość wykonywania kolejnych warstw ok. 12 h
Gęstość objętościowa ok. 1,4500 g/cm3

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderka 7 kg i 14 kg
Zbiorcze: 54 szt x 7 kg = 378 kg, 33 szt x 14 kg = 462 kg

Cena:

Cena:
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MASA PODKŁADOWA
SILIKATOWA
Masa Podkładowa Silikatowa to środek gruntujący pod tynk silikatowy. Dostęp-
na w kolorze białym lub podbarwiona pod kolor tynku. Wzmacnia przyczepność 
i wyrównuje chłonność. Ułatwia nakładanie tynku, jednocześnie ograniczając 
jego zużycie. Występuje w postaci gotowej i nie zaleca się rozcieńczania. Do 
stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Gotowa do użycia

Pod tynk silikatowy

Wyrównuje chłonność podłoża

Zwiększa przyczepność

Odporna na starzenie

Mrozo i wodoodporna

Masa Podkładowa Silikatowa Sicher może być 
stosowana na podłożach betonowych, tynkach 
gipsowych, cementowych, cementowo-wapien-
nych, płytach gipsowych, gazobetonie. 

PODŁOŻE:

Temperatura aplikacji
+5°C do +25°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 
80%

Czas wysychania 6 h
Wydajność 0,25 kg/m2

Kolor biały lub podbarwiony 
wybranym odcieniem

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 24 h
Gęstość objętościowa ok. 1,5000 g/cm3

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderka 8 kg i 16 kg
Zbiorcze: 54 szt x 8 kg = 432 kg, 33 szt x 16 kg = 528 kg

WSKAZÓWKA

W zależności od podłoża, masę można apliko-
wać wałkiem, pędzlem lub natryskiem.

WYROBY SILIKATOWE
KROK 3 SYSTEMU OCIEPLEŃ – WYKOŃCZENIE

Cena:

Cena:
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Gotowy tynk dekoracyjny

Mrozo i wodoodporny

Łatwy w utrzymaniu czystości

Wysoka odporność na uszkodzenia

Elastyczny i przyczepny do podłoża

Odporny na rozwój grzybów i pleśni

Szeroka gama kolorów

Może być stosowany na podłożach betonowych, 
tynkach gipsowych, cementowych, cementowo-
-wapiennych, płytach gipsowych, gazobetonie. 

PODŁOŻE: PAMIĘTAJ:

Stosuj siatkę ochronną, zabezpieczając nałożo-
ny tynk przed zbyt szybkim wysychaniem-działa-
niem słońca, wiatru oraz innymi czynnikami at-
mosferycznymi. Mogą one negatywnie wpłynąć 
na parametry robocze.

Temperatura aplikacji
+5°C do +25°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 
80%

Czas wysychania 12 – 48 h

Wydajność 

baranek:
1,5 m – 2,4 kg, 
2,0 mm – 3,4 kg, 
3,0 mm – 5,0 kg
kornik:
1,5 mm – 1,7 kg, 
2,0 mm – 2,4 kg, 
3,0 mm - 3,7 kg

Kolor biały lub w wybranym kolorze 
z palety barw

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 48 h
Grubość warstwy 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm
Gęstość objętościowa ok. 1,9000 g/cm3

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderko  25 kg
Zbiorcze: 24 szt x 25 kg = 600 kg

Tynk silikatowy o strukturze „kornika” lub „baranka” do zastosowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych, charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na 
uderzenia i zadrapania, a także na rozwój grzybów i pleśni. Nie ulega nega-
tywnym działaniom warunków atmosferycznych. Łatwy w obróbce. Dostępny 
w kolorze białym lub wybranym z palety barw Sicher Bautechnik.  

TYNK
SILIKATOWY

WSKAZÓWKA

Tynk zacieraj pacą z tworzywa sztucznego, wy-
konując koliste ruchy w jednym kierunku (faktu-
ra baranek) lub ruchy podłużne w pionie i po-
ziomie (faktura kornik), przy niewielkim nacisku 
pacy.

Cena:
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Płyty kartonowo-gipsowe, beton, beton komór-
kowy, tynk gipsowy, cementowy, cementowo-
-wapienny, na podłoże mineralne. Podłoże po-
winno być mocne, równe i oczyszczone.

PODŁOŻE:

FARBA FASADOWA 
SILIKATOWA

WSKAZÓWKA

Aplikacja farby na świeżo położony i wyschnięty 
tynk nie wymaga gruntowania. Przy malowaniu 
powierzchni starych tynków (nie odspajających 
się, mocnych) zastosować Grunt Koncentrat. 
Stosując farbę wewnątrz pomieszczeń, np. przy 
podłożach gipsowych zalecamy zagruntowanie 
powierzchni Preparatem Gruntującym.

Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego, ochronnego i renowacyjnego wy-
kończenia ścian zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Po wyschnięciu 
tworzy zmywalną i odporną na działanie warunków atmosferycznych powłokę.

Bardzo dobrze kryjąca

Odporna na działanie czynników atmosferycznych

Wodo i mrozoodporna

Odporna na ścieranie

Zmywalna

Szeroka gama kolorystyczna

Temperatura aplikacji
+5°C do +25°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 
80%

Czas wysychania ok. 4 h
Wydajność 0,22 – 0,44 kg/m2

Kolor biały lub podbarwiony 
wybranym odcieniem

Możliwość wykonywania kolejnych warstw ok. 12 h
Gęstość objętościowa ok. 1,4500 g/cm3

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderka 7 kg i 14 kg
Zbiorcze: 54 szt x 7 kg = 378 kg, 33 szt x 14 kg = 462 kg

Cena:

Cena:
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Masa Podkładowa Silikonowa to specjalny środek gruntujący pod tynki siliko-
nowe. Dostępny w kolorze białym lub podbarwiona pod kolor tynku. Wzmacnia 
przyczepność i wyrównuje chłonność. Ułatwia nakładanie tynku, jednocześnie 
ograniczając jego zużycie. Występuje w postaci gotowej i nie zaleca się rozcień-
czania. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Gotowa do użycia

Pod tynki pod tynki silikonowe

Wyrównuje chłonność podłoża

Zwiększa przyczepność

Paroprzepuszczalna 

Mrozo i wodoodporna

Mo że być sto so wa ny na podło żach be to no wych, 
tyn kach gip so wych, ce men to wych i ce men to wo -
-wa pien nych, pły tach gip so wo -kar to no wych, ga-
zo be to nie.

PODŁOŻE:

Temperatura aplikacji
+5°C do +25°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 
80%

Czas wysychania 6 h
Wydajność 0,25 kg/m2

Kolor biały lub podbarwiony 
wybranym odcieniem

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 24 h
Gęstość objętościowa ok. 1,5000 g/cm3

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderka 8 kg i 16 kg
Zbiorcze: 54 szt x 8 kg = 432 kg, 33 szt x 16 kg = 528 kg

WSKAZÓWKA

W zależności od podłoża, masę można apliko-
wać wałkiem, pędzlem lub natryskiem.

MASA PODKŁADOWA
SILIKONOWA

WYROBY SILIKONOWE
KROK 3 SYSTEMU OCIEPLEŃ – WYKOŃCZENIE

Cena:

Cena:
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Mo że być sto so wa ny na podło żach be to no wych, 
tyn kach gip so wych, ce men to wych i ce men to wo -
-wa pien nych, pły tach gip so wo -kar to no wych, ga-
zo be to nie.

PODŁOŻE: PAMIĘTAJ:

Stosuj siatkę ochronną, zabezpieczając nałożo-
ny tynk przed zbyt szybkim wysychaniem-działa-
niem słońca, wiatru oraz innymi czynnikami at-
mosferycznymi. Mogą one negatywnie wpłynąć 
na parametry robocze.

Temperatura aplikacji
+5°C do +25°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 
80%

Czas wysychania 12 – 48 h

Wydajność 

baranek:
1,5 m – 2,4 kg, 
2,0 mm – 3,4 kg, 
3,0 mm – 5,0 kg
kornik:
1,5 mm – 1,7 kg, 
2,0 mm – 2,4 kg, 
3,0 mm – 3,7 kg

Kolor biały lub w wybranym kolorze 
z palety barw

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 48 h
Grubość warstwy 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm
Gęstość objętościowa ok. 1,9000 g/cm3

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderko  25 kg
Zbiorcze: 24 szt x 25 kg = 600 kg

Tynk silikonowy o strukturze „kornika” lub „baranka” do zastosowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych, charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na 
uderzenia i zadrapania, wysokim parametrem paroprzepuszczalności i odpor-
nością na rozwój grzybów i pleśni. Nie ulega negatywnym działaniom warunków 
atmosferycznych. Łatwy w obróbce. Dostępny w kolorze białym lub wybranym 
z palety barw Sicher Bautechnik.  

TYNK
SILIKONOWY

WSKAZÓWKA

Tynk zacieraj pacą z tworzywa sztucznego, wy-
konując koliste ruchy w jednym kierunku (faktu-
ra baranek) lub ruchy podłużne w pionie i po-
ziomie (faktura kornik), przy niewielkim nacisku 
pacy.

Gotowy tynk dekoracyjny

Mrozo i wodoodporny

Łatwy w utrzymaniu czystości

Wysoka odporność na uszkodzenia

Elastyczny i przyczepny do podłoża

Odporny na rozwój grzybów i pleśni

Szeroka gama kolorów

Cena:
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Płyty kartonowo-gipsowe, beton, beton komór-
kowy, tynk gipsowy, cementowy, cementowo-
-wapienny, na podłoże mineralne. Podłoże po-
winno być mocne, równe i oczyszczone.

PODŁOŻE:

FARBA FASADOWA 
SILIKONOWA

WSKAZÓWKA

Aplikacja farby na świeżo położony i wyschnięty 
tynk nie wymaga gruntowania. Przy malowaniu 
powierzchni starych tynków (nie odspajających 
się, mocnych) zastosować Grunt Sicher. Sto-
sując farbę wewnątrz pomieszczeń, np. przy 
podłożach gipsowych zalecamy zagruntowanie 
powierzchni Preparatem Gruntującym.

Bardzo dobrze kryjąca

Odporna na działanie czynników atmosferycznych

Wodo i mrozoodporna

Odporna na ścieranie

Zmywalna

Szeroka gama kolorystyczna

Odporna na rozwój mikroorganizmów

Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego, ochronnego i renowacyjnego wy-
kończenia ścian zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Po wyschnięciu 
tworzy zmywalną i odporną na działanie warunków atmosferycznych powłokę.

Temperatura aplikacji
+5°C do +25°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 
80%

Czas wysychania ok. 4 h
Wydajność 0,22 – 0,44 kg/m2

Kolor biały lub podbarwiony 
wybranym odcieniem

Możliwość wykonywania kolejnych warstw ok. 12 h
Gęstość objętościowa ok. 1,4500 g/cm3

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderka 7 kg i 14 kg
Zbiorcze: 54 szt x 7 kg = 378 kg, 33 szt x 14 kg = 462 kg

Cena:

Cena:

78

TYNKI, MASY, FARBY

WWW.SICHER-BAUTECHNIK.COM



MASA PODKŁADOWA
SILIKONOWO-SILIKATOWA
Masa Podkładowa Silikonowo-Silikatowa (si-si) to specjalny środek gruntujący 
pod tynki si-si na bazie dyspersji sztucznej żywicy, dostępna w kolorze bia-
łym lub podbarwiona pod kolor tynku. Wzmacnia przyczepność i wyrównuje 
chłonność. Ułatwia nakładanie tynku, jednocześnie ograniczając jego zużycie. 
Występuje w postaci gotowej i nie zaleca się rozcieńczania. Do stosowania na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Gotowa do użycia

Pod tynki silikonowo-silikatowe

Wyrównuje chłonność podłoża

Zwiększa przyczepność

Odporna na starzenie

Mrozo i wodoodporna

Może być stosowana na podłożach betonowych, 
tynkach gipsowych, cementowych, cementowo-
-wapiennych, płytach gipsowych, gazobetonie 

PODŁOŻE:

Temperatura aplikacji
+5°C do +25°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 
80%

Czas wysychania 6 h
Wydajność 0,25 kg/m2

Kolor biały lub podbarwiony 
wybranym odcieniem

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 24 h
Gęstość objętościowa ok. 1,5000 g/cm3

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderka 8 kg i 16 kg
Zbiorcze: 54 szt x 8 kg = 432 kg, 33 szt x 16 kg = 528 kg

WSKAZÓWKA

W zależności od podłoża, masę można apliko-
wać wałkiem, pędzlem lub natryskiem.

WYROBY SILIKONOWO-SILIKATOWE
KROK 3 SYSTEMU OCIEPLEŃ – WYKOŃCZENIE

Cena:
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Gotowy tynk dekoracyjny

Mrozo i wodoodporny

Wysoka odporność na uszkodzenia

Elastyczny i przyczepny do podłoża

Odporny na rozwój grzybów i pleśni

Na podłożach betonowych, tynkach gipsowych, 
cementowych, cementowo-wapiennych, płytach 
gipsowych, gazobetonie. 

PODŁOŻE: PAMIĘTAJ:

Stosuj siatkę ochronną, zabezpieczając nałożo-
ny tynk przed zbyt szybkim wysychaniem-działa-
niem słońca, wiatru oraz innymi czynnikami at-
mosferycznymi. Mogą one negatywnie wpłynąć 
na parametry robocze.

Temperatura aplikacji
+5°C do +25°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 
80%

Czas wysychania 12—48 h

Wydajność 

baranek:
1,5 m – 2,4 kg, 
2,0 mm – 3,4 kg, 
3,0 mm – 5,0 kg
kornik:
1,5 mm – 1,7 kg, 
2,0 mm – 2,4 kg, 
3,0 mm - 3,7 kg

Kolor biały lub podbarwiony 
wybranym odcieniem

Możliwość wykonywania kolejnych warstw 48 h
Grubość warstwy 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm
Gęstość objętościowa ok. 1,9000 g/cm3

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderko  25 kg
Zbiorcze: 24 szt x 25 kg = 600 kg

Tynk silikonowo-silikatowy o strukturze „kornika” lub „baranka” do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych, charakteryzuje się wysoką elastycznością, od-
pornością na uderzenia i zadrapania. Nie ulega negatywnym działaniom warun-
ków atmosferycznych. Łatwy w obróbce. Dostępny w kolorze białym lub wybra-
nym z palety barw Sicher Bautechnik.  

TYNK
SILIKONOWO-SILIKATOWY

WSKAZÓWKA

Tynk zacieraj pacą z tworzywa sztucznego, wy-
konując koliste ruchy w jednym kierunku (faktu-
ra baranek) lub ruchy podłużne w pionie i po-
ziomie (faktura kornik), przy niewielkim nacisku 
pacy.

Cena:
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FARBA FASADOWA 
SILIKONOWO-SILIKATOWA

Płyty kartonowo-gipsowe, beton, beton komór-
kowy, tynk gipsowy, cementowy, cementowo-
-wapienny, na podłoże mineralne. Podłoże po-
winno być mocne, równe i oczyszczone.

PODŁOŻE: WSKAZÓWKA

Aplikacja farby na świeżo położony i wyschnięty 
tynk nie wymaga gruntowania. Przy malowaniu 
powierzchni starych tynków (nie odspajających 
się, mocnych) zastosować Grunt Koncentrat. 
Stosując farbę wewnątrz pomieszczeń, np. przy 
podłożach gipsowych zalecamy zagruntowanie 
powierzchni Preparatem Gruntującym.

Bardzo dobrze kryjąca

Odporna na działanie czynników atmosferycznych

Wodo i mrozoodporna

Odporna na ścieranie

Zmywalna

Szeroka gama kolorystyczna

Odporna na rozwój mikroorganizmów

Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego, ochronnego i renowacyjnego wy-
kończenia ścian zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Po wyschnięciu 
tworzy zmywalną i odporną na działanie warunków atmosferycznych powłokę.

Temperatura aplikacji
+5°C do +25°C i wilgotności 
względnej powietrza poniżej 
80%

Czas wysychania ok. 4 h
Wydajność 0,22 – 0,44 kg/m2

Kolor biały lub podbarwiony 
wybranym odcieniem

Możliwość wykonywania kolejnych warstw ok. 12 h
Gęstość objętościowa ok. 1,4500 g/cm3

OPAKOWANIA: 
Jednostkowe: wiaderka 7 kg i 14 kg
Zbiorcze: 54 szt x 7 kg = 378 kg, 33 szt x 14 kg = 462 kg

Cena:

Cena:
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ROBOCZA SICHER
ODZIEŻ
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Uniwersalny rozmiar

Zapinana na dwa rzepy

Żółty materiał fluorescencyjny

Dwie taśmy odblaskowe typu SILVER

Logotyp z tyłu

KAMIZELKA
ODBLASKOWA

Logo Sicher na plecach kamizelki.

Zadbaj o swoje
bezpieczeństwo!

* odzież przedstawiona na zdjęciach może różnić się od produktów dostępnych w aktualnej sprzedaży/sezonie. Zapytaj przedstawiciela o aktualną ofertę.

Cena:
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CZAPKA 

Czapka typu baseball’ówka z daszkiem

Haftowane, kolorowe logo

Uniwersalny rozmiar

Materiał: ciężka, ścierana bawełna 100 %

T-SHIRT

Dostępna w dwóch kolorach: biały i szary

Logotyp z przodu

Materiał: 85 % bawełny

Luźny i wygodny krój typu REGULAR FIT

Dostępne w rozmiarze S - XXL

* odzież przedstawiona na zdjęciach może różnić się od produktów dostępnych w aktualnej sprzedaży/sezonie. Zapytaj przedstawiciela o aktualną ofertę.

Cena:Cena:
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SPODNIE
OCHRONNE

Dostępne w kolorze szarym

Gruby i wytrzymały materiał - 65% poliester, 35% bawełna

Funkcjonalne – duża ilość kieszeni

Wygodny i swobodny krój

Dostępne w rozmiarze: S – XXL

Dostępne w kolorze szarym

Wysokiej jakości materiał zapewniający trwałość koloru

Boczne kieszenie

Wytrzymały materiał - 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 262 g

Dostępne w rozmiarze: S – XXL

* odzież przedstawiona na zdjęciach może różnić się od produktów dostępnych w aktualnej sprzedaży/sezonie. Zapytaj przedstawiciela o aktualną ofertę.

Cena: Cena:
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To program skierowany do wszystkich 
wykonawców kupujących produkty firmy 
Sicher Bautechnik. Program Sicher Club 
powstał po to, by docenić naszych klientów 
i obsypać nagrodami za wspólną pracę!

Każdy Uczestnik programu, który dokona zakupu wybranych produktów firmy 
Sicher Bautechnik, zarejestruje produkt na stronie programu, wykorzystując kod* 
nadrukowany na opakowaniu, otrzyma punkty, które w każdej chwili może wymienić 
na jedną z 15 000 nagród!

 
Mamy pewność, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Za co nagradzamy?

*  Kod na opakowaniu jest jednorazowego użytku. Po zarejestrowaniu zakupionego produktu punkty naliczane są automatycznie.
www.fb.com/sicherclub 

www.sicherclub.pl

PROGRAM
LOJALNOŚCIOWY 
DLA WYKONAWCÓW

Wytrzymały materiał - 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 262 g



Sicher Bautechnik Sp. z o. o.
ul. Milenijna 12/14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

 +48 (42) 237 19 00

www.sicher-bautechnik.com

 biuro@sicher-bautechnik.com
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