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Firma Tubag z siedzibą w miejscowości Kruft 
od blisko 100 lat zajmuje się wydobywaniem 
trasu reńskiego oraz produkowaniem na bazie 

trasu różnorodnych zapraw budowlanych. Dolina Renu 
to rejon, w którym od czasów starożytnych powszech-
nie wykorzystywano tras jako dodatek do zapraw 
wapiennych. Dawni mistrzowie budowlani wiedzieli 
w jaki sposób dozować tras do zapraw wapiennych. 
W efekcie mieszania odpowiednio rozdrobnionego 
tufu wulkanicznego z wapnem potrafili wytwarzać spe-
cjalistyczne zaprawy murarskie, tynkarskie jak również 
zaprawy do fugowania. Były to zaprawy hydrauliczne, 
odporne na warunki atmosferyczne, uodpornione na 
powstawanie wykwitów.

Do produkcji zapraw budowlanych wykorzystujemy 
historyczne receptury sprawdzone podczas licznych 
realizacji. Receptury te modyfikujemy w oparciu in-
formacje wynikające ze współpracy z ośrodkami aka-
demickimi specjalizującymi się w renowacji obiektów 
zabytkowych oraz o potrzeby zgłaszane przez konser-
watorów.

Informacje zawarte w niniejszej broszurze pokazują 
jedynie przykładowe zastosowania wybranych grup 
produktów. W przypadku zainteresowania naszą ofer-
tą pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Połączenie tradycji 
z nowoczesnością

Marka Tubag
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Zaprawy murarskie

Od spoiw powietrznych do spoiw 
hydraulicznych

Spoiwa mineralne stosowane w budownictwie 
dzielą się na spoiwa powietrzne oraz hydraulicz-
ne. Spoiwa powietrzne to takie, które po zmie-

szaniu z wodą wiążą na powietrzu. Spoiwa hydraulicz-
ne to takie, które wiążą zarówno na powietrzu jak i pod 
wodą. 

Do najstarszych powietrznych spoiw budowlanych na-
leży glina. Znacznym postępem w zakresie produkcji 
powietrznych spoiw budowlanych było wynalezienie 
ok. 3000 lat p.n.e. wapna palonego. Wapno palone sto-
sowali już Egipcjanie. Rzymianie udoskonalili produkcję 
wapna palonego. Odkryli również sposób produkcji za-
prawy wiążącej hydraulicznie poprzez mieszanie wapna 
palonego z pucolaną. Pucolana (z j. włoskiego puzzola-
na) to mineralny materiał budowlany, stosowany jako 
wypełniacz w zaprawach hydraulicznych. Pucolana jest 
popiołem pochodzenia wulkanicznego. Cechą charak-
terystyczną zapraw wapiennych modyfikowanych puco-
laną jest zdolność do wiązania wapna także pod wodą. 
W efekcie mieszania wapna palonego z pucolaną po-
wstaje spoiwo hydrauliczne.

W czasach Imperium Rzymskiego zaprawy wapienne 
z domieszką pucolany używano powszechnie do wzno-
szenia budowli. Wiele z nich można podziwiać do chwili 
obecnej, między innymi Świątynię Posejdona, najstarszy 
w Rzymie most Fabrycjusza oraz Amfiteatr Flawiuszów 
zwany Koloseum. Król Judei Herod Wielki budując ol-
brzymi portu morski w Cezarei Nadmorskiej do wyko-
nania fundamentów falochronów nakazał stosowanie 
spoiwa wapiennego mieszanego z pucolaną. Pucolana 
wydobywana była w miejscowości Puzzuoli położonej 
u podnóża wulkanu Wezuwiusz na południu półwyspu 
Apenińskiego.

Na kolejne odkrycie w dziedzinie produkcji spoiw bu-
dowlanych trzeba był poczekać aż do pierwszej połowy 
XIX wieku, kiedy to wynaleziono cement.

Tras dar natury

W I w.n.e. nastąpiła ekspansja Cesarstwa 
Rzymskiego na północ Europy, tworzono 
nowe prowincje. Jedną z nich była Dolna 

Germania. Obejmowała swym zasięgiem terytorium 
obecnej Belgii, Luksemburga, część Holandii, skrawek 
Francji oraz zachodnie Niemcy. W prowincji rozpoczęło 

się intensywne osadnictwo, powstawały nowe aglome-
racje jej stolicą została Kolonia. Potrzeby zmusiły Rzy-
mian do poszukiwania surowców budowlanych. Sto-
sunkowo łatwo było pozyskać w tym rejonie surowiec 
do produkcji wapna. Sprowadzanie w dużych ilościach 
pucolany z okolic wulkanu Wezuwiusz było już jednak 
nieopłacalne. Dlatego też Rzymianie zainteresowali się 
charakterystycznymi wzgórzami leżącymi w dorzeczu 
Renu i Mozeli. Jak się okazało odkryli około 100 wyga-
słych stożków wulkanicznych, które powstały przed ok. 
13 000 laty w wyniku erupcji wulkanicznych. Okolice wul-
kanicznego pasma górskiego Eifel na długie wieki stały 
się miejscem wydobycia surowca przewyższającego 
swoimi właściwościami włoskie pucolany. Kilka wieków 
później Holendrzy, specjaliści od budowania w podmo-
kłych ternach, nadali mu nazwę tras. Na obszarze Dolnej 
Germanii Rzymianie używali tras reński do wznoszenia 
budowli. Szczytowym osiągnięciem inżynierii Rzymian 
była budowa w I w n.e. akweduktu doprowadzającego 
wodę do Kolonii. Akwedukt miał łączną długość ok. 95 
km, pokonywał spadek ok. 360 metrów. Akwedukt za-
opatrywał Kolonię w wodę pitna przez kilkaset lat. Do 
budowy akweduktu narażonego na stały kontakt z wodą 
użyto oczywiście zaprawy hydraulicznej – wapna palo-
nego zmieszanego w odpowiedniej proporcji z trasem 
reńskim. 

Wiodącym producentem zapraw na bazie trasu reń-
skiego jest firma Sievert, właścieilka marki tubag. Firma 
Sievert podczas produkcji wapna trasowego tubag sto-
suje oryginalną metodę polegającą na podwójnym mie-
leniu w młynach kulowych trasu reńskiego z wapnem. 
W wyniku takiego procesu produkcyjnego otrzymujemy 
produkt o wyjątkowym rozdrobnieniu i niespotykanych 
właściwościach. Zaprawy te charakteryzują się między 
innymi:

  zwiększoną wytrzymałością mechaniczną 

  odpornością na warunki atmosferyczne

  odpornością na pojawianie się wykwitów 
wapiennych 

  łatwością w obróbce

  optymalną porowatością, nasiąkliwością oraz 
paroprzepuszczalnością

  zmniejszonym skurczem

  zwiększoną przyczepnością do podłoża

  zwiększoną szczelnością

  dodatkowo ograniczają przebarwienia na 
powierzchni marmuru

Tras reński – dar natury
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Wpływ spoiwa na właściwości zaprawy 



6 MATERIAŁY DO OCHRONY I RENOWACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Zamek Topacz, 
Ślęza 

Zamek Lubelski,  
Kaplica  

pw. Świętej Trójcy
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Szanowni Państwo,

Miarą rzetelności rynkowej producenta materiałów budow-
lanych na rynku są często opinie współpracujących z nim 
Partnerów rynkowych. Najczęściej przekazywane ustnie, 

są bardzo ważne dla rynkowego wizerunku marki i producenta. Jed-
nak prawdziwym potwierdzeniem wiarygodności marki, uwierzytel-
nieniem jakości rozwiązań są budynki, obiekty i zadania zrealizowa-
ne z zastosowaniem materiałów marki. To one, poprzez wieloletnią 
bezpieczną i bezawaryjną eksploatację, są najlepszą rekomendacją 
dla marki. 

W związku z tym prezentujemy tutaj zdjęcia wybranych realizacji, na 
które dostarczaliśmy nasze produkty. To one rekomendują naszą 
wiarygodność i potwierdzają najwyższą jakość oferty. Nie sposób po-
kazać tu wszystkich. Wszystkie, te wspaniałe i te zwykłe, budowle zo-
stały wyremontowane przy użyciu naszych produktów. Z wszystkich 
jesteśmy dumni i przedstawiamy jako naszą najwyższą rekomen-
dację. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
naszym Partnerom rynkowym oraz wszystkim naszym Pracowni-
kom, którzy przez ponad 20 lat naszej aktywności na polskim rynku 
przyczynili się do zastosowania naszych rozwiązań w tych obiektach 
oraz do rozwoju marki i tym samym mają duży udział w treści tego 
katalogu. Wyrażam nadzieję, że zarówno nasi Partnerzy rynkowi, jak 
i Pracownicy, są i będą najlepszymi Ambasadorami marki Tubag na 
polskim rynku. 

Sievert Polska Sp. z o.o. 

Waldemar Pilczek
Prezes Zarządu

Obiekty referencyjne
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Zamek  
w Szydłowcu
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Zamek  
w Szydłowcu
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Medyczne Studium 
Zawodowe  
w Brzegu
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Pałac  
Tiele-Wincklerów 

 w Bytomiu
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Zamek 
we Wleniu

Kuria Biskupia 
 w Katowicach
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Kościół Garnizonowy 
we Wrocławiu
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Zamek 
w Bolkowie
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Kamienica miejska 
we Wrocławiu
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Centrum Nauki i Sztuki 
STARA KOPALNIA 

 w Wałbrzychu
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Muzeum Zagłębia  
w Będzinie – Zamek

Budynek Urzędu  
Miasta  

w Świebodzicach
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Kamienica miejska 
 we Wrocławiu

Pałac  
Tiele-Wincklerów 

 w Bytomiu

Kopalnia soli 
w Wieliczce
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Przekazujemy na Państwa ręce nasz najnowszy Katalog z asor-
tymentem do konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych. 
W katalogu pojawia się kilka nowości: nowe środki gruntują-

ce, nowe elewacyjne farby silikatowe z linii Antika oraz kilka nowych 
produktów do renowacji i ochrony obiektów zabytkowych. Informacją 
godną podkreślenia jest fakt pojawienia się linii tynków renowacyj-
nych SAN pod marką tubag, w miejsce dotychczasowej marki produk-
towej Schwenk-Putztechnik, która znika z naszej oferty. Od 2020 roku 
dysponujemy dwoma liniami tynków renowacyjnych, opatrzonych 
certyfikatami WTA: dobrze znaną w Polsce linią tynków renowacyj-
nych SAN, od teraz produkowanych w Niemczech pod marką tubag 
oraz drugą linią – tynkami renowacyjnymi marki tubag, opartymi na 
spoiwie trasowym. Korzystając z Katalogu z pewnością zauważą Pań-
stwo kilka zmian w układzie i sposobie opisu produktów. Staramy się, 
aby był on coraz bardziej komunikatywny i zawierał najistotniejsze dla 
Państwa informacje. 

W tym miejscu mamy również niepowtarzalną okazję, aby poinfor-
mować Państwa, że z początkiem marca 2020, w ślad za zmianami 
po stronie niemieckiej właścicielki – Grupy Sievert, Spółka quick-mix 
przekształciła się w Sievert Polska Sp. z o.o. Historia Grupy Sievert 
sięga roku 1919. To historia różnorodnych zmian i wyznaczania no-
wych kierunków rozwoju. Zmiany i potrzeba dopasowania się do 
oczekiwań rynku ukształtowały nasze Przedsiębiorstwo przez ostat-
nie 100 lat i w efekcie doprowadziły do sukcesu. Dokonując zmiany 
nazwy Przedsiębiorstwa, chcemy bezpośrednio nawiązać do naszej 
stuletniej, międzynarodowej historii i bardzo bogatych doświadczeń 
rynkowych. W nowej nazwie „Sievert Polska” chcemy powołać się na 
stuletnią tradycję prywatnego, rodzinnego przedsiębiorstwa o spraw-
dzonej, optymalnej kulturze organizacyjnej. Chcemy również nadać 
nową jakość naszemu rozwojowi i dać silniejszy wyraz naszej obecno-
ści na polskim rynku materiałów budowlanych.

Katalog produktów

Katalog produktów
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NHL-M Wapienna zaprawa murarska
Historyczna zaprawa murarska na bazie naturalnego wapna hydraulicznego 
NHL-5. Przeznaczona do murowania murów oraz sklepień z kamienia 
naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Uziarnienie: 0-2, 0-4 mm
M 2,5 wg PN-EN 998-2
Zużycie: ok. 1,8 kg/dm³

TWM M2,5 Trasowo-wapienna zaprawa murarska
Trasowo-wapienna zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów 
oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz.

Uziarnienie: 0-2, 0-4 mm
M 2,5 wg PN-EN 998-2
Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³

TWM M5 Trasowo-wapienna zaprawa murarska
Trasowo-wapienna zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów 
oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz.

Uziarnienie: 0-2, 0-4 mm
M 5 wg PN-EN 998-2
Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

NHL-M
0-2 mm 55508 25 48

0-4 mm 55509 25 48

TWM M2,5
0-2 mm 57113 30 42

0-4 mm 57176 30 42

TWM M5
0-2 mm 89961 30 42

0-4 mm 57174 30 40

Zaprawa murarska choć stanowi jedynie kilka 
procent objętości muru wpływa w decydujący 
sposób na wytrzymałość konstrukcji murowej. 

Podstawowym zadaniem zaprawy murarskiej jest trwa-
łe połączenie poszczególnych elementów murowych 
w konstrukcję skutecznie przenoszącą obciążenia. Za-
prawa murarska dodatkowo kompensuje odchyłki wy-
miarowe elementów murowych. Po związaniu zaprawa 
murarska wpływa na izolacyjność termiczną przegrody 
jak również na sposób transportu wilgoci przez mur. Na-
leży podkreślić, że wytrzymałość zaprawy na ściskanie 
nie jest najważniejszą właściwością zaprawy murarskiej. 
Wytrzymałość konstrukcji murowej w większym stopniu 
zależy od wytrzymałość elementów murowych niż wy-
trzymałość samej zaprawy. 

Do najistotniejszych parametrów zaprawy murarskiej 
należy przyczepność zaprawy do podłoża, którą definiu-
jemy nie tylko jako siłę wiążącą zaprawę z podłożem ale 
przede wszystkim jako procent przylegania zaprawy do 
podłoża. Ścisłe przyleganie zaprawy do całej powierzch-
ni elementu murowego pozwala na wyeliminowanie 
potencjalnych ścieżek, którymi wody opadowe wnikają 

w głąb muru. Na przyczepność zaprawy do podłoża de-
cydujący wpływ ma rodzaj spoiwa z jakiego wytworzono 
zaprawę. Cząsteczki wapna są czterokrotnie mniejsze 
od cząsteczek cementu. Dzięki temu zaprawy produko-
wane z wykorzystaniem wapna oraz wapna trasowego 
zdecydowanie lepiej wypełniają nierówności podłoża, 
zapewniając tym samym szczelne i trwałe połączenia 
murarskie.

Zaprawy wapienne charakteryzują się dodatkowo ela-
stycznością po utwardzeniu. Elastyczność ta umożliwia 
na znacznie większe odkształcenia liniowe muru wyko-
nanego na zaprawie wapiennej w stosunku do muru 
wykonanego na zaprawie cementowej. W przypadku 
pojawienia się w wapiennej zaprawie murarskiej drob-
nych rys, wapno samoczynnie zasklepia je, likwidując 
potencjalne miejsca wnikania wody w mur.

Zaprawy murarskie marek quick-mix oraz tubag pozwa-
lają na dopasowanie zaprawy murarskiej pod względem 
wytrzymałości, przyczepności, uziarnienia oraz barwy 
do właściwości starej historycznej zaprawy w murze 
poddawanym renowacji.

Zaprawy murarskie
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TZM M10 Trasowo-cementowa zaprawa murarska
Trasowo-cementowa zaprawa murarska. Przeznaczona do murowania murów 
oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana do wykonywania 
okładzin i wykładzin z płyt z kamienia naturalnego. Charakteryzuje się podwyższoną 
odpornością na ściskanie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Uziarnienie: 0-2, 0-4 mm
M 10 wg PN-EN 998-2
Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³

SBM-HS Zaprawa murarska odporna na korozję siarczanową
Zaprawa murarska o dużej odporności na korozję siarczanowa. Przeznaczona 
do budowy oraz remontów zabytkowych kanałów, kolektorów, śluz, 
nabrzeży oraz murów fundamentowych. Zawiera tras reński. Posiada wysoką 
wytrzymałość mechaniczną. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Uziarnienie: 0-2, 0-4 mm
M 25 wg PN-EN 998-2
Klasa ekspozycji XWW3  
wg DIN 19573
Zużycie: ok. 1,8 kg/dm³

TWM-s M10 Hydrofobowa, trasowo-cementowa zaprawa murarska
Hydrofobowa, trasowo-cementowa zaprawa murarska. Przeznaczona 
do murowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. 
Zalecana do układania okładzin z kamienia oraz do spoinowania jak również 
do murowania koron murów oraz przypór narażonych na działanie wody. 
Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ściskanie. Do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz.

Uziarnienie: 0-2, 0-4 mm
M 10 wg PN-EN 998-2
Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

TZM M10
0-2 mm 57104 25 48

0-4 mm 57109 25 48

SBM-HS
0-2 mm 12780 25 48

0-4 mm 12781 25 48

TWM-s M10
0-2 mm 57099 30 42

0-4 mm 57073 30 42

Zaprawy murarskie
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TKF M2,5 Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania
Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania. Przeznaczona do spoinowania 
murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do obróbki ręcznej 
oraz maszynowej. Dostępna w kolorach: 110. 120, 130, 140,150, 160, 170, 180 
oraz szarym. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Fuga w kolorach dostępna na zamówienie.

Uziarnienie: 0-2, 0-4 mm
M 2,5 wg PN-EN 998-2
Zużycie: ok. 1,8 kg/dm³

TKF M2,5 0-2 mm szara 58541 30 42

TKF M2,5 0-4 mm szara 58951 30 42

Oryginalne zaprawy wapienne, którymi spo-
inowano mury, charakteryzowały się dużą 
nasiąkliwością oraz zdolnością do kapilarne-

go podciągania wody. Niestety zaprawy te miały niską 
odporność na kwasowe zanieczyszczenia powietrza, ich 
spoiwo wapienne rozpuszcza się w wodzie zawierającej 
dwutlenek węgla. Dodatkowo na zły stan techniczny 
starych fug wapiennych wpływa ich niska mrozoodpor-
ność. 

Podczas renowacji zabytkowych murów kamiennych 
oraz ceglanych zachodzi najczęściej potrzeba wymiany 
starych, skorodowanych fug na nowe. Niestety podczas 
tych prac bardzo często popełniane są błędy związane 
ze stosowaniem mocnych i szczelnych zapraw cemento-
wych. Zaprawy cementowe mają małą zdolność kapilar-
nego podciągania wody oraz wysychania. Dodatkowo 
zaprawy cementowe mają znacznie wyższe parametry 
wytrzymałościowe od starej cegły, posiadają również 
wyższy współczynnik rozszerzalności liniowej. W efekcie 
nieumiejętnych prac fuga cementowa tworzy barierę dla 
wody zamiast ją wyciągać z muru powoduje jej groma-

dzenie, woda ta zamarzając wewnątrz muru rozsadza 
cegłę. Dodatkowo w murze wyspoinowanym zaprawą 
cementową pojawiają się znaczne naprężenia, które 
prowadzą do wykruszania, pękania oraz złuszczania sta-
rej cegły. 

Zaprawy do fugowania zabytkowych murów marki tu-
bag spełniają najwyższe wymagania konserwatorskie:

  wytrzymałość na ściskanie < 6 MPa

  nasiąkliwość ok. 15%

  skurcz < 0,5%

  czas podciągania wody mniejszy niż 60 min/5 cm

  nie zawierają soli rozpuszczalnych w wodzie

  posiadają dobrą przyczepność do podłoża

  posiadają różnorodne uziarnienie

  są wodoodporne oraz mrozoodporne

  są pigmentowane na wiele kolorów
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NHL-F Wapienna zaprawa do spoinowania 
Historyczna zaprawa do spoinowania na bazie naturalnego wapna 
hydraulicznego NHL-5. Przeznaczona do spoinowania murów oraz sklepień 
z kamienia naturalnego oraz z cegły. Kolor: naturalna biel. Do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz.

Uziarnienie: 0-2, 0-4 mm
M 2,5 wg PN-EN 998-2 po 90 
dniach
Zużycie: ok. 1,8 kg/dm³

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

NHL-F
0-2 mm 55518 25 48

0-4 mm 55519 25 48

Zaprawy do spoinowania murów
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TKF M5 Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania
Trasowo-wapienna zaprawa do spoinowania. Przeznaczona do spoinowania 
murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do obróbki ręcznej 
oraz maszynowej. Dostępna w kolorach: 110. 120, 130, 140,150, 160, 170, 180 
oraz szarym. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Fuga w kolorach dostępna na zamówienie.

Uziarnienie: 0-2, 0-4 mm
M 5 wg PN-EN 998-2
Zużycie: ok. 1,8 kg/dm³

TZF Trasowo-cementowa zaprawa do spoinowania
Trasowo-cementowa zaprawa do spoinowania. Przeznaczona do spoinowania 
murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Do obróbki ręcznej. 
Dostępna w kolorach: białym, piaskowym, beżowym oraz stalowym. Do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Uziarnienie: 0-4 mm
M5 wg EN 998-2

Zaprawy do spoinowania murów

TKF M5 0-2 mm szara 57195 30 42

TKF M5 0-4 mm szara 57101 30 42

TZF

piaskowa – 25 48

beżowa – 25 48

biała – 25 48

stalowa – 25 48

TKF 110 TKF 140 TKF 170

TKF 120 TKF 150 TKF 180

TKF 130 TKF 160 TKF szary
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V.O.R. Zaprawy z trasem Tubag do klinkieru

Szeroka gama zapraw murarskich do klinkieru V.O.R. fi rmy quick-mix, dzięki recepturom dobranym pod kątem zróżnicowanych 
warunków stosowania, pozwala na murowanie wszystkich rodzajów cegieł klinkierowych elewacyjnych – od ekstremalnie 
nasiąkliwych powyżej 10% po nisko nasiąkliwe około 2%, zapewniając jednakowe, optymalne parametry, łatwość obróbki oraz 
najwyższą jakość wykonanych prac. 
Dzięki zawartości oryginalnego trasu Tubag i optymalnie dobranemu uziarnieniu zaprawy quick-mix przeciwdziałają powstawaniu 
wykwitów i przebarwień w spoinie oraz doskonale łączą elementy murowe zapewniając bezpieczne przenoszenie obciążeń 
powstałych w konstrukcji murowej.

Paleta kolorystyczna zapraw do murowania i fugowania klinkieru

Ze względu na możliwość przekłamania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialności za 
dobieranie kolorów według niniejszego wydruku. Niniejszy wydruk ma służyć ogólnej orientacji, do 
dobierania kolorów należy używać wzornika kolorów fi rmy quick-mix.

beżowa

biała

piaskowa

ceglasta

stalowa

szara

grafi towa

czarna

brązowa

Zaprojektuj swoją elewację klinkierową

KREACJA DOMU I KATALOG

quick-mix

do pobrania bezpłatnie

w formie aplikacji mobilnych

DOSTĘPNE W
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Ze względu na możliwość przekłamania kolorów w druku producent nie bierze odpowiedzialności za dobieranie kolorów według niniejszego wydruku.  
Niniejszy wydruk ma służyć ogólnej orientacji, do dobierania kolorów należy używać wzornika kolorów firmy quick-mix.

Piaskowa Biała

Beżowa Stalowa
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Zaprawy murarskie

Tynki są nie tylko elementem ozdobnym fasady, przede wszystkim chronią budynek przed negatywnym oddzia-
ływaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych. W przypadku remontów obiektów zabytkowych najlepiej 
sprawdzają się tynki wapienne oraz wapienne z niewielką domieszką trasu lub cementu. W obiektach zabytko-

wych powinno się wykonywać tradycyjne tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki (szpryc), warstwy wyrównującej 
(narzutu) oraz tynku nawierzchniowego (gładzi). Każda z tych warstw posiada inne uziarnienie. Dzięki temu w warstwie 
tynku dochodzi do zjawiska kapilarnego podciągania wilgoci. Tynki wielowarstwowe działają jak naturalna pompa ssą-
ca, która odciąga wilgoć z muru. Dlatego tynki wielowarstwowe idealnie nadają się do tynkowania murów zawilgoco-
nych. Dodatkowo wapienne tynki wielowarstwowe mają zdolność do kompensowania naprężeń termicznych powsta-
jących na styku muru z tynkiem. Natomiast zawartość wapna w tynku podnosi jego pH, utrudnia tym samym rozwój 
mikroorganizmów na powierzchni tynku.

Firma Sievert oferuje różnorodne zaprawy tynkarskie produkowane przy udziale wapna oraz wapna trasowego. Żywot-
ność prawidłowo wykonanego tynku trójwarstwowego na bazie wapna szacuje się na ok. 50-80 lat.

Tynki historyczne
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NHL-P Wapienna zaprawa tynkarska
Historyczna zaprawa tynkarska na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL-2. 
Przeznaczona do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz 
z cegły. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Uziarnienie: 0-1, 0-2, 0-4, 0-8 mm
GP CS I PN-EN 998-1
Zużycie: ok. 15,3 kg/ m²/10 mm

TKP Trasowo-wapienna zaprawa tynkarska
Trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do wykonywania tynków 
na murach oraz sklepieniach z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana 
do wykonywania tynków wyrównawczych oraz podkładowych. Do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz.

Uziarnienie: 0-1, 0-4 mm
GP CS II PN-EN 998-1
Zużycie: ok. 15 kg/ m²/10 mm

TZP Cementowo-trasowa zaprawa tynkarska
Trasowo-cementowa zaprawa do tynkowania. Przeznaczona do tynkowania 
murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Zalecana 
do stosowania w miejscach narażonych na oddziaływanie opadów 
atmosferycznych: cokoły, zewnętrzne ściany piwnic, pomieszczenia mokre oraz 
korony murów. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ściskanie oraz 
obciążenia udarowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Uziarnienie: 0-1; 0-4 mm
GP CS IV PN-EN 998-1
Zużycie: ok. 15 kg/ m²/10 mm

TKP-L Lekka, trasowo-wapienna zaprawa tynkarska
Lekka trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do tynkowania 
murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. Silnie napowietrzony, 
odporny na działanie szkodliwych soli budowlanych. Do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz.

Uziarnienie: 0-2 mm
LW CS II PN-EN 998-1
Zużycie: ok. 10 kg/ m²/10 mm

TKP
0-1 mm 89348 40 30

0-4 mm 89347 40 30

TZP
0-1 mm 57413 25 42

0-4 mm 89356 25 42

NHL-P/ NHL-P wa

0-1 mm 55524 25 48

0-2 mm 55525 25 48

0-4 mm 55526 25 48

0-8 mm 55527 25 48

TKP-L 56980 30 30
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Tynki historyczne
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VSP-wta Obrzutka renowacyjna
Zaprawa na bazie cementu trasowego odpornego na korozję siarczanową. Służy 
do wykonywania półkryjących obrzutek na zawilgoconych oraz zasolonych 
murach. Wzmacnia podłoże, wyrównuje chłonność, zwiększa przyczepność 
renowacyjnego tynku podkładowego do podłoża. Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz

Uziarnienie: 0-4 mm
GP CS IV wg PN-EN 998-1
Zużycie: ok. 3-4 kg/m²

TKP-wta Tynk renowacyjny podkładowy
Renowacyjny tynk podkładowy na bazie wapna trasowego. Tynk o dużej 
porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. 
Nie zawiera dodatków hydrofobizujacych. Służy do wyrównywania podłoży, 
uzupełniania ubytków oraz spoinowania murów. Grubość warstwy do 20 mm. Do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Uziarnienie: 0-2mm
R CS II wg PN-EN 998-1
Zużycie: ok. 10kg/m²/10mm

TKS-wta Tynk renowacyjny nawierzchniowy
Renowacyjny tynk nawierzchniowy na bazie wapna trasowego. Tynk o dużej 
porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. 
Zawiera dodatki hydrofobizujace. Służy do wykonywania wierzchniej warstwy 
tynku zacieranej na gładko lub na ostro. Grubość warstwy do 20 mm. Dostępny 
w kolorze białym oraz szarym. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Uziarnienie: 0-1mm
R CS II wg PN-EN 998-1
Zużycie: ok. 10kg/m²/10mm

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

VSP-wta 89763 30 36

TKP-wta 89755 30 35

TKS-wta szary 57380 30 35

TKS-wta biały 57381 30 35

Tynki renowacyjne zgodnie z definicją zawartą w Instrukcji WTA 2-9-04 to tynki o dużej porowatości oraz dyfuzyj-
ności jednocześnie o określonej absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym. Zadaniem tynków 
renowacyjnych jest magazynowanie szkodliwych soli budowlanych wnikających w ich strukturę z zasolonego 

muru. Aby tynki renowacyjne spełniały swoja rolę przez wiele lat muszą składać się z kilku warstw nakładanych w ściśle 
określony sposób oraz w określonej kolejności. Na starannie oczyszczonym podłożu najpierw należy wykonać obrzut-
kę, tzw. warstwę sczepną, która pokrywa mur w maksymalnie 50%. Następnie wykonuje się podkładowy tynk renowa-
cyjny o minimalnej grubości 10 mm. Warstwę zewnętrzną wykonuje się z tynku renowacyjnego nawierzchniowego, jej 
minimalna grubość powinna również wynosić 10 mm. Łączna minimalna grubość warstwy tynku renowacyjnego nie 
może być mniejsza od 20 mm. W przypadku dużych zasoleń podłoża zalecamy pogrubianie tynku renowacyjnego do 2,5 
a nawet 3,0 cm. Jako warstwy wykończeniowe dla tynków renowacyjnych mogą być używane jedynie materiały o dużej 
paroprzepuszczalności np. farby krzemianowe lub silikonowe marki quick-mix.

Tynki renowacyjne tubag



29MATERIAŁY DO OCHRONY I RENOWACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

SAN-O Obrzutka natryskowa
Zaprawa na bazie cementu odpornego na korozję siarczanową. Służy do 
wykonywania półkryjących obrzutek na zawilgoconych oraz zasolonych 
murach. Wzmacnia podłoże, wyrównuje chłonność, zwiększa przyczepność 
renowacyjnego tynku podkładowego do podłoża. Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz

Uziarnienie: 0-4 mm
GP CS IV wg PN-EN 998-1
Zużycie: ok. 3-4 kg/m²

SAN-P Tynk renowacyjny podkładowy
Renowacyjny wapienno-cementowy tynk podkładowy. Tynk o dużej 
porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. 
Nie zawiera dodatków hydrofobizujących. Przeznaczony do wyrównywania 
podłoży, uzupełniania ubytków oraz spoinowania murów. Grubość warstwy od 
10 do 30 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Uziarnienie: 0-4 mm
R CS II wg PN-EN 998-1
Zużycie: ok. 10kg/m²/10mm

SAN-D Tynk renowacyjny drobnoziarnisty
Renowacyjny wapienno-cementowy tynk nawierzchniowy. Tynk o dużej 
porowatości, może magazynować znaczne ilości szkodliwych soli budowlanych. 
Zawiera dodatki hydrofobizujace. Przeznaczony do wykonywania wierzchnich 
warstw tynku. Może być zacierany na gładko. Grubość warstwy od 10 do 20 mm. 
Dostępny w kolorze szarym. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Uziarnienie: 0-1mm
R CS II wg PN-EN 998-1
Zużycie: ok. 13kg/m²/10mm

SAN-J Tynk renowacyjny jednowarstwowy
Tynk renowacyjny do układania w jednej warstwie. Tynk o dużej porowatości 
oraz o niskim zużyciu. Pozwala na skrócenie czasu wykonywania robót 
tynkarskich. Przy małym i średnim stopniu zasolenia nie wymaga wykonywania 
tynku podkładowego. Grubość warstwy od 20 do 30 mm. Do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz

Uziarnienie: 0-1mm
R CS II wg PN-EN 998-1
Zużycie: ok. 9 kg/m²/10mm

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

SAN-O szary 8812 30 42

SAN-P szary 8711 30 35

SAN-D szary 83515 30 35

SAN-J naturalna biel 8718 30 35

Tynki renowacyjne
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KP Tynk cyklinowany
Szlachetny tynk do wykonywania dekoracyjnych, grubowarstwowych wypraw 
tynkarskich o strukturze cyklinowanej (drapanej). Na podłoża mineralne, tynki 
podkładowe oraz systemy ociepleń quick-mix. Dyfuzyjny, hydrofobowy, odporny 
na działanie czynników atmosferycznych. Kolor: biały lub wybrane kolory 
zgodnie z paletą kolorów ColorSelect. Można zamawiać z dodatkiem miki. Do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Uziarnienie:  
0-2; 0-3, 0-4, 0-6,0-8 mm
Grubość nakładanej warstwy 
tynku: ok. 10 mm + grubość 
ziarna
Grubość tynku po cyklinowa-
niu: ok. 10 mm
Zużycie zależne od uziarnienia:
(0-2 mm) ok. 18 kg/m²
(0-3 mm) ok. 20 kg/m²
(0-4 mm) ok. 22 kg/m²

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

KP 2,0 mm
biały 83597 25 42

kolor 83594 25 42

KP 3,0 mm
biały 83603 25 42

kolor 83600 25 42

KP 4,0 mm
biały 83609 25 42

kolor 83606 25 42

Tynki cyklinowane
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TMD Tynk ciepłochronny wapienno-trasowy
Ciepłochronna, mineralna, trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona 
do tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. 
Silnie napowietrzony, zwiększa izolacyjność termiczną ścian zewnętrznych 
w obiektach zabytkowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Uziarnienie: 0-2 mm
T CS I PN-EN 998-1
λ = 0,09 W/mK
Zużycie: ok. 5,5 kg/m²/10 mm
Klasa reakcji na ogień A1

WDP Tynk ciepłochronny
Tynk ciepłochronny zawiera lekkie wypełniacze z EPS. Przeznaczony do 
tynkowania murów oraz sklepień z kamienia naturalnego oraz z cegły. 
Silnie napowietrzony, zwiększa izolacyjność termiczną ścian zewnętrznych 
w obiektach zabytkowych. Do nakładania warstwą o grubości do 80 mm. Do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

T CS I wg EN 998-1
λ = 0,07 W/mK
Zużycie: ok. 10,5 l/10 mm
Klasa reakcji na ogień B1

TMK Tynk trasowo-wapienny regulujący mikroklimat 
w pomieszczeniu
Trasowo-wapienna zaprawa tynkarska. Przeznaczona do tynkowania murów 
oraz sklepień z kamienia oraz z cegły narażonych na kondensację wilgoci np. 
sklepienia i kopuły w kościołach. Posiada właściwości wchłaniania nadmiaru 
wilgoci zgromadzonej w powietrzu. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Uziarnienie: 0-2 mm
GP CS II PN-EN 998-1
Zużycie: ok. 8,5 kg/m²/10 mm

WDP 76060 75 24

TMK 57375 30 35

Tynki regulujące mikroklimat w pomieszczeniu

Tynki ciepłochronne

Produkt Numer produktu Opakowania w kg/litry Ilość na palecie

TMD 56983 12 40
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Wapienne zaprawy szpachlowe zwane często tynkami cienkowarstwowymi mają różnorodne zastosowa-
nie. Służą do wygładzania powierzchni ścian i sklepień pokrytych nowymi tynkami. Idealnie nadają się do 
szpachlowania starych tynków w obiektach zabytkowych oraz do wyrównywania podłoży, jak również do 

ujednolicania faktury tynku w miejscach łączenia się tynków o różnym uziarnieniu. Zaprawy wapienne mają niską wy-
trzymałość mechaniczną, dlatego po pewnym okresie czasu można je usunąć nie niszcząc historycznego tynku. Bardzo 
często są używane do maskowania połączeń w miejscach łączenia starego tynku z nowym.

Szpachle wapienne są idealnym podłożem pod wszelkiego rodzaju powłoki malarskie.

NHL-FP Wapienna zaprawa szpachlowa
Paroprzepuszczalna zaprawa szpachlowa na bazie naturalnego wapna 
hydraulicznego NHL 2, umożliwia uzyskanie bardzo gładkich powierzchni na 
ścianach oraz na sufitach. Kolor biały. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

CR CS I wg PN-EN 998-1
Uziarnienie: 0-0,6 mm
Grubość warstwy do: 3 mm
Zużycie: 1,3 kg/m²/ 1 mm

TKFP Wapienno-trasowa zaprawa szpachlowa
Zaprawa szpachlowa na bazie naturalnego wapna trasowego, umożliwia 
uzyskanie bardzo gładkich powierzchni na ścianach oraz na sufitach. Może być 
filcowana. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

CR CS II wg PN-EN 998-1
Uziarnienie: 0-0,6 mm
Grubość warstwy do: 3 mm
Zużycie: 1,33 kg/m²/ 1 mm

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

NHL-FP 56956 30 35

TKFP 89339 30 35

Zaprawy do szpachlowania
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Zaprawy do szpachlowania

AFM Wapienno-cementowa zaprawa szpachlowa
Wapienno-cementowa zaprawa szpachlowa. Do szpachlowania oraz filcowania 
ścian i sufitów. Do szpachlowania nierówności i małych ubytków w tynkach. Do 
wygładzania szorstkich powierzchni betonowych. Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz. Grubość warstwy do 5 mm. 

GP CS II wg PN-EN 998-1
Uziarnienie: 0-0,6 mm
Zużycie: 1,4 kg/m²/ 1 mm

SHF Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem rozproszonym
Zaprawa szpachlowa zbrojona włóknem rozproszonym do szpachlowania starych, 
jak również nowych tynków mineralnych. Zaprawa przeznaczona do szpachlowania 
spękanych podłoży. Kolor: biały. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

GP CS II wg PN-EN 998-1
Uziarnienie: 
SHF: 0-0,6 mm
Grubość warstwy do: 5 mm
Zużycie: 1,33 kg/m²/ 1 mm

FP Filzputz Zaprawa szpachlowa do filcowania
Zaprawa szpachlowa zawierająca łamane kruszywo marmurowe. Przeznaczona 
do szpachlowania tynków mineralnych. Posiada certyfikat TUV Nord 
dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach dla alergików. Dostępne 
uziarnienie: 0,5 oraz 0,8 oraz 1,2 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

CR CS II wg PN-EN 998-1
Zużycie zależne od uziarnienia:
(0,5 mm ) ok. 1,8 kg/m²/1 mm
(0,8 mm) ok. 2,5 kg/m²/1 mm
(1,2 mm )ok. 2,9 kg/m²/1 mm

FP 0,5 mm 76126 25 42

FP 0,8 mm 76127 25 42

FP 1,2 mm 76125 25 42

SHF 83543 20 48

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

AFM 76548 25 42
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NHL-NS Zaprawa do szlamowania kamienia naturalnego
Mineralna zaprawa do szlamowania murów z kamienia oraz z cegły, 
produkowana na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL. Zalecana 
do wykonywania powłok ochronnych na elementach budowli narażonych 
szczególnie na oddziaływanie opadów deszczu oraz śniegu. Zabezpiecza przed 
wnikaniem wilgoci. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Uziarnienie: 0-2,5 mm

TNS Zaprawa do szlamowania murów
Mineralna zaprawa do szlamowania murów z kamienia oraz z cegły, 
produkowana na bazie wapna trasowego TK. Zalecana do wykonywania 
powłok ochronnych na elementach budowli narażonych szczególnie na 
oddziaływanie opadów deszczu oraz śniegu. Zabezpiecza przed wnikaniem 
wilgoci. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Uziarnienie: 0-2,5mm

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

NHL-NS 56215 30 30

TNS 55532 25 48

Mury kamienne oraz ceglane narażone na długotrwałe działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych 
ulegaja stopniowej degradacji. Szczególnie narażone na uszkodzenia przez wody opadowe sa ukośne przy-
pory, gzymsy jak również korony murów. W przypadku kiedy nie można tych elementów architektonicznych 

zabezpieczyć za pomoca obróbek blacharskich istnieje możliwość wykonania na ich powierzchni przeciwwilgociowej 
powłoki izolacyjnej za pomocą szlamu ochronnego. Szlam wzmacnia powierzchnię muru oraz tworzy warstwę zabez-
pieczajacą mur przed wnikaniem wody.

Zaprawy do szlamowania murów
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STU Stuckmoertel Zaprawa sztukatorska
Mineralna, szybkowiążąca, hydrofobowa zaprawa sztukatorska do wykonywania 
metodą ciągnioną detali architektonicznych takich jak opaski okienne, opaski 
drzwiowe, gzymsy. 
Uziarnienie:

–  STU grob: uziarnienie 0-2 mm, do wykonywania narzutu i napraw warstwą 
o grubości od 10 do 50 mm. 

–  STU fein: uziarnienie 0-0,4 mm, do wykonywania drobnych napraw 
i ostatecznego szpachlowania warstwą do 5 mm. 

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

GP CS III PN-EN 998-1

S-Fix Zaprawa zalewowa
Szybkowiążąca, płynna, bezskurczowa zaprawa zalewowa do wykonywania 
odlewów detali architektonicznych. Charakteryzuje się pęcznieniem. Odporna 
na działanie czynników atmosferycznych. Do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz.

Uziarnienie: 0-1 mm
Wytrzymałość na ściskanie:
15 N/mm²/1h
40 N/mm²/24h
55 N/mm²/28 d
Pęcznienie: > 0,1 %

S-FIX 65711 25 48

Zaprawy sztukatorskie

Mury kamienne oraz ceglane narażone na długotrwałe działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych 
ulegaja stopniowej degradacji. Szczególnie narażone na uszkodzenia przez wody opadowe sa ukośne przy-
pory, gzymsy jak również korony murów. W przypadku kiedy nie można tych elementów architektonicznych 

zabezpieczyć za pomoca obróbek blacharskich istnieje możliwość wykonania na ich powierzchni przeciwwilgociowej 
powłoki izolacyjnej za pomocą szlamu ochronnego. Szlam wzmacnia powierzchnię muru oraz tworzy warstwę zabezpie-
czajacą mur przed wnikaniem wody.

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

STU grob 0-2 mm 83544 25 42

STU fein 0-0,4 mm 83545 25 42

Detale architektoniczne takie jak gzymsy, bonie, pilastry, opaski wokół otworów okiennych oraz drzwiowych są 
elementami dekoracyjnymi. Nadają elewacji niepowtarzalny wygląd. Bardzo często podczas remontu obiektu 
zabytkowego wymagają specjalistycznej naprawy lub odtworzenia. 

Firma Sievert posiada w swojej ofercie materiały do odtwarzania detali architektonicznych. Elementy długie o stałym 
przekroju np. gzymsy oraz opaski okienne najłatwiej jest odtworzyć metoda ciągnioną. Przy użyciu gruboziarnistej za-
prawy sztukatorskiej STU grob wykonuje się najpierw rdzeń gzymsu, natomiast przy użyciu zaprawy drobnoziarnistej 
STU fein nadaje się ostateczny kształt naprawianemu profilowi. 

Drobne, powtarzalne elementy takie jak ozdobne fryzy, bonie można odlewać we wcześniej przygotowanych formach 
silikonowych. Po wyjęciu detali z formy można je montować do powierzchni elewacji.
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Antika silikat Q silikatowa farba podkładowa
Silikatowa farba wypełniająca na bazie szkła wodnego potasowego. Zawiera 
wypełniacze z drobnego piasku kwarcowego. Wypełnia rysy oraz spękania 
podłoża. Nadaje zagruntowanej powierzchni szorstkość. Zwiększa wytrzymałość 
podłoża, zwiększa również przyczepność dodatkowych powłok malarskich.  
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Uziarnienie: 0,3 mm 
Zużycie ok. 550-600 g/m²
Kolor: biały

Antika silikat F silikatowa farba fasadowa
Wysokiej jakości, dyfuzyjna farba silikatowa. Do malowania podłoży 
mineralnych. Zalecana szczególnie do malowania fasad, ścian oraz sklepień 
w obiektach zabytkowych. Odporna na porażenia biologiczne. Trwale łączy się 
z mineralnym podłożem. Zalecana do malowania tynków renowacyjnych.  
Po wyschnięciu matowa. Barwiona w systemie barwienia ColorSelect.  
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie ok. 0,2 l/m²  
na 1 warstwę 

Antika silikat L silikatowa farba laserunkowa
Silikatowa, dyfuzyjna, hydrofobowa farba laserunkowa do scalania kolorystycznego 
podłoży wykonanych z różnych materiałów jak również po zakończeniu prac 
związanych z uzupełnianiem ubytków. Przeznaczona do malowania podłoży 
mineralnych. Charakteryzuje się niewielką siłą krycia, pozwala na uzyskanie efektu 
półprzezroczystości. Pomalowana powierzchnia zachowuje naturalny wygląd 
oraz fakturę. Duża odporność na warunki atmosferyczne. Barwiona w systemie 
barwienia ColorSelect. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie ok. 0,15-0,2 l/m²  
na 1 warstwę

Antika silikat Q 8611 22 27

Produkt Numer produktu Opakowania w kg/litry Ilość na palecie

Antika silikat F biała 86110 9 44

Antika silikat F kolor 86109 9 44

Antika silikat L transparentna 86113 5 72

Antika silikat kolor 86114 5 –

Farby silikatowe (krzemianowe) produkowane są na bazie potasowego szkła wodnego, przeznaczone do wy-
konywania wewnętrznych oraz zewnętrznych dekoracyjnych, jak również ochronnych powłok malarskich na 
podłożach mineralnych. Zalecane szczególnie do stosowania w obiektach zabytkowych ze względu na wysoka 

dyfuzyjność, odporność na działanie warunków atmosferycznych, trwałość kolorów oraz mineralny charakter tworzo-
nej powłoki. Umożliwiają odparowanie wilgoci z podłoża, optymalnie zabezpieczają elewację, chronią przed rozwojem 
grzybów pleśni.

Farby

Antika silikat G Silikatowy preparat gruntujacy
Głębokopenetrujący preparat gruntujący na bazie szkła wodnego potasowego. 
Zwiększa wytrzymałość podłoża oraz przyczepność powłok malarskich.  
Do rozcieńczania farb oraz tynków krzemianowych. Do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz.

Zużycie ok. 0,25 l/m²

Antika silikat G 86663 10 60
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UG Głębokopenetrujący preparat gruntujący
Bezrozpuszczalnikowy, wzmacniający podłoża preparat gruntujący do 
stosowania na podłożach nasiąkliwych. Zmniejsza nasiąkliwość podłoża oraz 
wyrównuje chłonność podłoża. Zwiększa przyczepność później nakładanych 
warstw. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zużycie ok. 0,2 l/m² 

Q 360 Fasadowa farba silikonowa
Wysokiej jakości fasadowa farba silikonowa. Do malowania podłoży 
mineralnych, jak również starych powłok malarskich. Zalecana szczególnie 
do malowania fasad, ścian oraz sklepień w obiektach zabytkowych. Zalecana 
również do malowania tynków renowacyjnych. Dyfuzyjna, hydrofobowa, 
odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych, zawiera środki 
biobójcze. Wysoka siła krycia. Barwiona w systemie barwienia ColorSelect.  
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zużycie ok. 0,18 l/m² na 1 
warstwę 

UG 48044 5 102

Farby

Farby silikonowe produkowane są na bazie emulsji silikonowej. Zalecane szczególnie do malowania elewacji 
obiektów zabytkowych. Charakteryzują się dużą dyfuzyjnością oraz bardzo duża odpornością na działanie wa-
runków atmosferycznych. Dodatkowo powłoka malarska ma właściwości hydrofobowe, redukuje podatność 

na skażenia biologiczne, pomalowana elewacja uzyskuje właściwości samooczyszczenia się pod wpływem opadów at-
mosferycznych. 

Q 360

biały 48106 15 24

biały 48056 5 72

kolor 48109 + kolor 15 24

kolor 48112 + kolor 5 72
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NHLV-g Wapienna zaprawa iniekcyjna
Płynna, bezskurczowa zaprawa iniekcyjna do wypełniania pustych przestrzeni, 
kawern oraz wewnętrznych rys w starych murach. Zalecana do wzmacniania 
murów warstwowych z zasypką. Zaprawa na bazie wapna hydraulicznego NHL 2. 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

Uziarnienie: 0 mm, 0-1 mm;  
0-2 mm, 0-4 mm
Wytrzymałość na ściskanie:  
2 N/mm²
Zużycie: ok. 1,05 kg/dm³ 
przestrzeni do wypełnienia

TKV-p trasowo-wapienna zaprawa iniekcyjna
Płynna, bezskurczowa zaprawa iniekcyjna do wypełniania pustych przestrzeni, 
kawern oraz wewnętrznych rys w starych murach. Zalecana do wzmacniania 
murów warstwowych z zasypką. Zaprawa na bazie wapna trasowego. Do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

Uziarnienie:  
0 mm, 0-1 mm, 0-2 mm
Wytrzymałość na ściskanie:  
5 N/mm²
Zużycie: ok. 1,54 kg/dm³ 
przestrzeni do wypełnienia

TZV-p trasowo-cementowa zaprawa iniekcyjna
Płynna, bezskurczowa zaprawa iniekcyjna do wypełniania pustych przestrzeni, 
kawern oraz wewnętrznych rys w starych murach. Zalecana do wzmacniania 
murów warstwowych z zasypką. Zaprawa na bazie cementu trasowego. Do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

Uziarnienie: 
0-1mm; 0-2 mm; 0-4 mm 
Wytrzymałość na ściskanie:  
10 N/mm²
Zużycie: ok. 1,54 kg/dm³ 
przestrzeni do wypełnienia

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

NHLV-g
0-1 mm 56672 25 30

0-2 mm 56610 25 30

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

TZV-p

0-1 mm 56361 37 30

0-2 mm 56362 38 30

0-4 mm 57454 40 30

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

TKV-p

0 mm 89760 35 30

0-1 mm 56351 28 30

0-2 mm 56352 29 30

W obiektach zabytkowych często spotykamy mury warstwowe. Mury wypełnione od środka gruzem lub za-
sypką. Wytrzymałość mechaniczną na ściskanie takich murów można zwiekszyć za pomocą zaczynów 
iniekowanych w strukturę zasypki. Wymaga to nawiercenia w zewnętrznej, licowej warstwie muru otwo-

rów, umieszczenia w nich pakerów i wtłoczenia pod niewielkim ciśnieniem płynnego zaczynu wzmacniajacego. Ofe-
rujemy wzmacniające zaprawy iniekcyjne produkowane na bazie róznych spoiw oraz o uziarnieniu dostosowanym do 
potrzeb użytkownika

Zaprawy iniekcyjne do wzmacniania murów
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IC Krem iniekcyjny 
Wydajny, bezrozpuszczalnikowy krem iniekcyjny na bazie silanów oraz 
siloksanów do wykonywania izolacji poziomych w murach ceglanych oraz 
kamiennych. Do stosowania w murach o stopniu zawilgocenia do 95%. Do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
W ofercie dostępny aplikator wraz z lancą iniekcyjną do wtłaczania kremu 
iniekcyjnego IC w nawiercone otwory. Cena na zapytanie.

Zużycie: ok. 0,9 l/m² przekroju 
poziomego muru

BLV Preparat do wykonywania przepony poziomej
Płynny preparat krzemianujący oraz hydrofobizujący do wykonywania tzw. 
przepony poziomej zabezpieczającej mur przed kapilarnym wnikaniem 
wilgoci. Zalecany do aplikacji metodą grawitacyjną lub metodą iniekcji 
niskociśnieniowej. 

Zużycie: ok. 13-15 l/m² 
przekroju poziomego muru

BLS Zaprawa do wypełniania otworów
Płynna, bezskurczowa zaprawa do wypełniania wcześniej nawierconych 
otworów służących wcześniej do wykonywania przepony poziomej. Zalecana 
również do wstępnego wypełniania pustych przestrzeni, kawern w murach 
przed iniekcją przepony poziomej.

Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ 
przestrzeni do wypełnienia

Aplikator do iniekcji kremu IC
ręczny aplikator do iniekcji kremu
szybkie i dokładne wypełnienie otworów w murze
lanca iniekcyjna dł. 100 cm i Ø 10 mm
pojemność 4 l

Zużycie: ok. 1,6 kg/dm³ 
przestrzeni do wypełnienia

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

IC 59016 10 98

BLV 57830 23 24

BLS 57832 25 30

Aplikator do iniekcji kremu IC 45500 set 2K –

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

Podczas kompleksowej renowacji obiektów zabytkowych należy usunąć źródła zawilgocenia ścian. Najczęściej 
ściany piwniczne zawilgacane są na skutek kapilarnego podciągania wilgoci od strony fundamentów. W takiej 
sytuacji zalecane jest wykonanie wtórnej izolacji poziomej tzw. przepony poziomej. Zalecamy wykonanie prze-

pony poziomej metoda iniekcji niskociśnieniowej. W ścianie należy wywiercić otwory o średnicy 12 mm, otwory wiercić 
co ok. 12 cm. Następnie za pomocą lancy iniekcyjnej wtłoczyć w strukturę muru Krem iniekcyjny IC.
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Sciany piwniczne w obiektach zabytkowych są zawilgacane również na skutek bezpośredniego kontaktu ze-
wnętrznej powierzchni ściany z gruntem. W takie sytuacji należy wykonać pionową izolację ściany piwnicznej. 
Do wykonywania tego typu izolacji zalecamy zastosowanie powłok mineralnych oraz powłok bitumicznych.

Powłoki mineralne idealnie nadają się do wykonywania izolacji ścian zagłębionych w gruncie. Stanowią doskonałe za-
bezpieczenie murów ceglanych oraz kamiennych przed wnikaniem wilgoci. Jednocześnie ze względu na swoja dyfuzyj-
ność umożliwiają wykonywanie powłok izolacyjnych na podłożach o podwyższonej wilgotności. Preparaty mineralne 
nie wymagają gruntowania. Po oczyszczeniu podłoża należy wykonać powłokę z Mineralnej zaprawy uszczelniającej 
MDS. Zaprawy tego typu stosuje się na nieodkształcalnych podłożach mineralnych. W pewnych sytuacjach alternatywą 
dla mineralnych cienkowarstwowych powłok uszczelniających mogą być tynki wodoszczelne SAN-S.

MDS Mineralny szlam uszczelniający
Mineralna zaprawa uszczelniająca do wykonywania wodoszczelnych 
powłok izolacyjnych na sztywnych, nieodkształcalnych podłożach – murach 
kamiennych oraz ceglanych. Paroprzepuszczalna – umożliwia aplikację na 
zawilgoconych podłożach

Wodoszczelność do 0,5 bar
Zużycie: 3,4 – 6,8 kg/m²

SAN-S Tynk wodoszczelny
Mineralny, modyfikowany polimerami tynk wodoszczelny. Do tynkowania ścian 
piwnicznych narażonych na oddziaływanie wód gruntowych. Do zabezpieczania 
murów piwnicznych przed wilgocią.

Uziarnienie: 0-4 mm
GP CS IV wg PN-EN 998-1
Wodoszczelność do 0,5 bar
Zużycie: 16kg/m²/10 mm

FDS 2K Elastyczna zaprawa uszczelniająca
Mineralna, elastyczna, modyfikowana polimerami dwuskładnikowa zaprawa 
uszczelniająca. Do wykonywania przeciwwilgociowych oraz wodoszczelnych 
powłok izolacyjnych. Odporna na negatywne ciśnienie wody.

CM O2P wg EN 14891
Atest higieniczny PZH  
– dopuszczenie do kontaktu 
z wodą pitną
Zużycie: 3,0 – 4,5 kg/m²

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

MDS 29911 25 48

SAN-S 08822 30 42

FDS 2K 45499 33 24

`
Izolacje przeciwwodne
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Izolacje przeciwwodne

Powłoki bitumiczne wymagają wstępnego zagruntowania powierzchni ściany za roztworem z Bitumicznej po-
włoki gruntującej BAT. Po wyschnięciu preparatu gruntującego należy wykonać właściwą powłokę izolacyjną 
przy użyciu dwuskładnikowej, elastycznej Masy bitumicznej BD2K lub jednoskładnikowej, elastycznej Masy 

bitumicznej BD1K. W zależności od ilości zużytego materiału tą metodą można wykonać pionowa izolację przeciwwil-
gociową lub przeciwwodną.

B2 FLEX Emulsja bitumiczna 
Bezrozpuszczalnikowa emulsja polimerowo-bitumiczna do 
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
typu lekkiego . Po rozcieńczeniu wodą w proporcji 1:1 może być 
stosowana jako preparat gruntujący pod powłoki uszczelniające.

Zużycie:
- gruntowanie: 0,2 l/m²
- powłoka przeciwwilgociowa:2x 0,25 l/m²
- powłoka typu „lekkiego”:3x0,3 l/m2

MB 1K Jednoskładnikowa powłoka polimerowo-bitumiczna
Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, masa polimerowo-
bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych mostkujących rysy w podłożu powłok 
wodoszczelnych. Do wykonywania izolacji ścian piwnicznych, 
ścian fundamentowych oraz do poziomych izolacji posadzek 
piwnicznych pod podkładami monolitycznymi.

PN-B-24000:1997
Wodoszczelność : W2B
Zdolność mostkowania rys: CB2
Zużycie: 
-  izolacja przeciwwodna typu „lekkiego” 

ok.1,5 kg/m²
-  izolacja przeciwwodna typu „średniego” 

ok.3,0-3,5 kg/m²
-  izolacja przeciwwodna typu „ciężkiego” 

ok.5,5-6,0 kg/m²

BD 2K Dwuskładnikowa powłoka polimerowo-bitumiczna
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona włóknem 
rozproszonym masa polimerowo-bitumiczna PMBC. Do 
wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok 
hydroizolacyjnych ścian piwnicznych, ścian fundamentowych, 
oraz poziomych izolacji posadzek piwnicznych. Mostkuje rysy 
w podłożu.

PN-B-24000:1997
Wytrzymałość na ściskanie: C1
wg EN 15814
Wodoszczelność W2B
Zdolność mostkowania rys: C1
Zużycie: 
-  izolacja przeciwwodna typu „średniego” 

ok.2,5 kg/m²
-  izolacja przeciwwodna typu „ciężkiego” 

ok.4,5 kg/m²

MB 1K 44029 20 24

BD2K 44030 28 18

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

B2 FLEX 44027 20 24
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Zaprawy murarskie

Cement trasowy TZ oraz Wapno trasowe TK wytwarzane są w oparciu o specjalne technologie polegające mię-
dzy innymi na dwukrotnym mieleniu w młynach kulowych wapna oraz specjalnie dobranych cementów z tra-
sem reńskim. W efekcie procesu produkcyjnego otrzymujemy spoiwa o bardzo dużym stopniu rozdrobnienia. 

Spoiwa te przeznaczone są do wytwarzania zapraw murarskich, tynkarskich oraz zapraw do układania i spoinowania 
okładzin kamiennych. Zaprawy produkowane przy użyciu Cementu trasowego oraz Wapna trasowego charakteryzują 
się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne, zwiększoną szczel-
nością z jednoczesnym zachowaniem dyfuzyjności, odpornością na pojawianie się wykwitów wapiennych, właściwo-
ściami zmniejszającymi ryzyko przebarwień na powierzchniach okładzin, optymalną porowatością, nasiąkliwością oraz 
zmniejszonym skurczem. Zaprawy o takich właściwościach znajdują zastosowanie głównie podczas renowacji obiektów 
zabytkowych oraz podczas prac budowlanych z wykorzystaniem klinkieru oraz kamienia naturalnego.

Spoiwa trasowe tubag
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TK wapno trasowe HL 5
Hydrauliczne wapno trasowe zawierające ok. 55% oryginalnego trasu reńskiego 
Tubag. Zmniejsza ryzyko pojawienia się wykwitów, nie powoduje przebarwień 
na powierzchni kamienia naturalnego, poprawia urabialność, zwiększa 
przyczepność obniża skurcz. Zalecany do wytwarzania na placu budowy zapraw 
murarskich oraz tynkarskich.

M 2,5 wg PN-EN 998-2 przy 
mieszaniu z kruszywem  
0-4 mm w proporcji obj. 1:3
GP CS II wg PN-EN 998-1 przy 
mieszaniu z kruszywem  
0-4 mm w proporcji obj. 1:3

TZ-o Cement trasowy – oryginal 40L
Cement pucolanowy zawiera 40% oryginalnego trasu reńskiego Tubag. Zmniejsza 
ryzyko pojawienia się wykwitów, nie powoduje przebarwień na powierzchni 
kamienia naturalnego, poprawia urabialność, zwiększa przyczepność obniża skurcz. 
Zalecany do wytwarzania na placu budowy zapraw murarskich oraz tynkarskich.

M 2,5 wg PN-EN 998-2 przy 
mieszaniu z kruszywem  
0-4 mm w proporcji obj. 1:3
GP CS II wg PN-EN 998-1 przy 
mieszaniu z kruszywem 0-8 mm 
w proporcji obj. 1:3

TZ-s Cement trasowy – spezial
Cement pucolanowy zawiera 45% oryginalnego trasu reńskiego Tubag. 
Zmniejsza ryzyko pojawienia się wykwitów, nie powoduje przebarwień 
na powierzchni kamienia naturalnego, poprawia urabialność, zwiększa 
przyczepność obniża skurcz. Zalecany do wytwarzania na placu budowy zapraw 
murarskich, tynkarskich oraz do układania kamienia naturalnego wrażliwego na 
przebarwienia.

M 5 wg PN-EN 998-2 przy 
mieszaniu z kruszywem  
0-2 mm w proporcji obj. 1:3
GP CS II wg PN-EN 998-1 przy 
mieszaniu z kruszywem  
0-4 mm w proporcji obj. 1:3

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

TK 57214 25 48

TZ-o 57209 25 54

TZ-s 57212 25 48

Spoiwa trasowe tubag
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Zaprawy stosowane do uzupełniana ubytków cegle i kamieniu muszą posiadać właściwości fizyczne i mecha-
niczne podobne do materiałów budowlanych, które mają zostać naprawione (uzupełnione). Powinny więc mieć 
zbliżoną do naprawianego podłoża zdolność transportu wody tzn. muszą działać jak sączki ściągające wodę. 

Dodatkowo powinny mieć zbliżoną wytrzymałość mechaniczną oraz zbliżony współczynnik rozszerzalności liniowej. 
Powinny mieć również podobne uziarnienie oraz barwę możliwie jak najbardziej zbliżoną do naprawianego podłoża.

P 250 Zaprawa do uzupełniania ubytków w kamieniu
Mineralna zaprawa na bazie cementu trasowego do uzupełniania ubytków 
w kamieniu naturalnym np. w piaskowcu. Posiada dobrą przyczepność, niski 
skurcz jest łatwa w obróbce. Dostępne kolory: biały
Po zmieszaniu na placu budowy z pigmentami proszkowymi quick-mix 
umożliwia dopasowanie koloru zaprawy do koloru naprawianego podłoża.

Wodoszczelność do 0,5 bar
Zużycie: 3,4 – 6,8 kg/m²

Pigmenty do zaprawy P 250
Wysokiej jakości pigmenty proszkowe przeznaczone do barwienia na placu 
budowy zaprawy P 250. Po zmieszaniu z zaprawą P 250 umożliwiają uzyskanie 
koloru zaprawy zbliżonego do koloru naprawianego podłoża kamiennego lub 
ceglanego. Dostępne kolory: żółty, czerwony, brązowy, czarny. 

Zużycie od 1% do 5% wagowa 
w stosunku do zaprawy P 250.

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

P 250 biały 92703 35 35

P 250 pigment brązowy 99694 1 –

P 250 pigment żółty 99695 1 –

P 250 pigment czerwony 99696 1 –

P 250 pigment czarny 99697 1 –

Kolory widoczne na zdjęciu powstały ze zmieszania Pigmentów do zaprawy P 250 w ilości: 0,5 g, 1,0 g, 3,0 g, 5,0 g, 10,0 g z Zaprawą P 250 w ilości 1,0 kg.

Czarny
0,5 g/kg

Czarny
1,0 g/kg

Czarny
3,0 g/kg

Czarny
5,0 g/kg

Czarny
10,0 g/kg

Brązowy
0,5 g/kg

Brązowy
1,0 g/kg

Brązowy
3,0 g/kg

Brązowy
5,0 g/kg

Brązowy
10,0 g/kg

Czerwony
0,5 g/kg

Czerwony
1,0 g/kg

Czerwony
3,0 g/kg

Czerwony
5,0 g/kg

Czerwony
10,0 g/kg

Żółty
0,5 g/kg

Żółty
1,0 g/kg

Żółty
3,0 g/kg

Żółty
5,0 g/kg

Żółty
10,0 g/kg

Zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle i kamieniu
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Hydrofobizacja podłoży mineralnych

Po zakończeniu prac związanych z naprawą detali architektonicznych z kamienia nasiąkliwego zaleca się ich hy-
drofobizację. Zabieg ten zmniejsza nasiąkliwość podłoża oraz zwiększa jego odporność na działanie opadów 
atmosferycznych. 

ZIP Preparat do hydrofobizacji
Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie silanów oraz 
siloksanów do hydrofobizacji nasiąkliwych podłoży mineralnych. Zabezpiecza 
mury z cegły klinkierowej, cegły ceramicznej jak również tynki mineralne oraz 
podłoża betonowe przed wnikaniem wilgoci. Do stosowania na zewnątrz.

Zużycie ok. 0,3-0,6 l/m²

APE Preparat do usuwania porażeń biologicznych
Płynny preparat biobójczy zawierający fungicydy oraz algicydy. Do neutralizacji 
porażeń biologicznych powodowanych przez grzyby, grzyby-pleśnie, glony, 
porosty oraz mchy. Do neutralizacji podłoży porażonych biologicznie przed 
nakładaniem kolejnej warstwy takiej jak: tynk, tynk cienkowarstwowy oraz 
powłoki malarskiej. Nie zawiera metali ciężkich oraz fenoli. Do stosowania 
wewnątrz oraz na zewnątrz. 

Zużycie: ok. 0,1-0,2 kg/m².

Produkt Numer produktu Opakowania w kg Ilość na palecie

ZIP 83422 5 l 120

APE 83296 5 120

Usuwanie porażeń biologicznych
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Zaprawy renowacyjne tubag

Naturalne wapno 
hydrauliczne

NHL

Wapno  
trasowe

TK

Wapno  
+ cement

Cement 
portlandzki

Cement  
trasowy

Cement odporny 
na korozję 

siarczanowa
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e 
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Zaprawy 
murarskie

NHL-M TWM M2,5
TWM M5

TZM
TWM-s SBM-HS

Zaprawy  
do spoinowania

NHL-F TKF M2,5
TKF M5 TZF M5

Tynki
NHL-P TKP

TKP-L KPS TZP

Tynki  
renowacyjne

TKP wta
TKS wta

SAN-P
SAN-D
SAN-J

SAN-O
VSP wta

Tynki 
specjalne

TMD
WDP
TMK

SAN-S

Zaprawy 
sztukatorskie

S-FIX 
STU grob
STU fein

Zaprawy  
do uzupełniania 

ubytków
P 250

Zaprawy  
do szpachlowania

NHL-FP
TKFP

AFM
SHF

FP Filzputz

Zapraw  
do szlamowania

NHL-NS
TNS MDS

Zaprawy 
iniekcyjne  

do wzmacniania 
murów

NHLV-g
TKV-p TZV-p
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Spoiwo Produkt
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Preparaty do gruntowania

silikatowe Antika silikat G

silikatowe Antika silikat Q

dyspersyjne UG

Farby

silikatowe Antika silikat F

silikonowe Q 360

Hydrofobizacja Silany oraz siloksany ZIP

Usuwanie porażeń biologicznych APE

Produkty uzupełniajace
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Zaprawy murarskie

1. TZP Zaprawa tynkarska

2. MB 1K lub BD 2K lub SAN-S

3. Styropian ekstrudowany – w-wa ochronna

4. B 03 Beton B 25

5. FDS 2K Zaprawa uszczelniająca

6. Styropian – izolacja termiczna

7. B 04 Posadzka cementowa

8. IC Krem iniekcyjny

9. P 250 Zaprawa do ubytków

10. TKF Zaprawa do spoinowania

11. Tynk renowacyjny:

  obrzutka SAN-O lub VSP-wta

  tynk podkładowy SAN-P lub TKP-wta

  tynk nawierzchniowy SAN-D lub TKS-wta

12. TZF Zaprawa do spoinowania

13. P 250 zaprawa do ubytków

14. Akurit ZIP - hydrofobizacja

15. Akurit STU grob zaprawa sztukatorska

16. Akurit STU fein zaprawa sztukatorska

17. TKP tynk wapienno trasowy

18. S-FIX zaprawa do odlewania detali

19. TMD tynk ciepłochronny

20. NHL-P tynk wapienny

Przykładowe zastosowanie materiałów  
do renowacji murów
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wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 693 315 262

Region północny

doradcy techniczno-handlowi:

10 – tel. kom. 693 315 259

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 601 864 636

Region centralny

doradcy techniczno-handlowi:

18 – tel. kom. 605 302 124
19 – tel. kom. 695 168 864

wparcie techniczne na budowie:
tel. kom. 609 757 626
tel. kom. 693 315 262

zakłady produkcyjne

Doradcy w zakresie renowacji

Zbigniew Gil 
Product Manager – Technologie Ochrony  
i Renowacji Zabytków 
tel. kom. 691 196 570 
e-mail: z.gil@sievert.pl 

Maciej Nocoń 
Kierownik Działu Technicznego 
tel. kom. 601 997 187 
e-mail: m.nocon@sievert.pl


