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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Środki naprawcze i żywice

Wygładzająca masa naprawcza

DANE TECHNICZNE:
Temperatura pracy: od +5°C
Czas pracy: ok. 15 min
Dopuszczalny ruch pieszy: po ok. 30 min
Klejenie: po ok. 4 h
Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/mm

ZALETY:
drobnoziarnista

szybkowiążąca, niezależnie od grubości warstwy

wysychanie przez hydratację

brak powstawania pęknięć nawet przy grubszych warstwach

grubość warstw:

od 1-10 mm bez wypełnienia
od 10-50 mm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym
do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym (bez dodatków)


Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

25 kg

Worek papierowy

42

Mata pod parkiet

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wygładzająca masa naprawcza modyfikowana
żywicą syntetyczną, przeznaczona do ręcznego
szpachlowania, naprawy i wyrównywania dziur
i ubytków w podłożach. Nadaje się również do prac
naprawczych stopni schodów i podestów. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

LC-700

MAT-100

Poliestrowa włóknina pod parkiet. Redukuje naprężenia ścinające pod klejonymi podłogami drewnianymi spowodowane
naturalną pracą drewna.

ZALETY:
redukuje naprężenia,

możliwość zastosowania na szerokiej gamie proble
matycznych podłoży
nadaje się na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.


DANE TECHNICZNE:
grubość 1,0-1,2 mm
ciężar właściwy 260g/m2
Zawartość

Opakowanie

ilość opakowań na palecie

50 m2

rolka

15 szt.
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Grunty pod masy i masy samopoziomujące

WB-280

Grunt do powierzchni niechłonnych

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Specjalistyczny grunt przeznaczony do stosowania na
podłoża gładkie, szczelne i niechłonne przed zastosowaniem
mas wyrównujących. Szczególnie nadaje się do stosowania
jako mostek sczepny na starych podłożach ceramicznych.
Do stosowania (bez rozcieńczania) wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń.

ZALETY:
łatwy w użyciu

krótki czas schnięcia

zwiększa przyczepność

wysoka wydajność


DANE TECHNICZNE:
Temperatura pracy: od +5°C do +30°C
Czas schnięcia: ok. 0,5-3 h w zależności od temperatury otoczenia
Zużycie: ok. 150-200 g/m2

WB-290

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5 kg

Wiadro PE

100

Grunt do powierzchni chłonnych
Koncentrat preparatu na bazie dyspersji żywic syntetycznych
przeznaczony do gruntowania podłoży wiązanych cementem (zmniejszający chłonność i zwiększający przyczepność)
przed zastosowaniem mas wyrównujących. Dodany do mas
szpachlowych podwyższa ich elastyczność.

ZALETY:
wysoka wydajność – rozcieńczany wodą w propor
cjach do 1:3
do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym

wzmacnia podłoże i zwiększa przyczepność


DANE TECHNICZNE:
Temperatura pracy: od +5°C do +30°C
Czas schnięcia:
ok. 10 min na podłożach cementowych
ok. 15-30 min na podłożach niskochłonnych
Zużycie: ok. 40-100 g/m2

LC-705

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

10 kg

Kanister PE

60

Masa samopoziomująca cienkowarstwowa do 5 mm
Samopoziomująca masa do wykonywania jednowarstwowych wylewek o grubości do 5 mm, zalecana głównie na betonowe podłoża przed położeniem wykładzin podłogowych.
Do użycia wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:
niski skurcz podczas wiązania

dobra rozpływność masy

produkt modyfikowany żywicą syntetyczną

długi czas otwarty: ok. 25 min

klasa CT-C35-F7-B1


DANE TECHNICZNE:
Temperatura pracy: od +5°C do +25°C
Czas pracy: ok. 20 min
Czas schnięcia: ok. 24-48 h w zależności od grubości i warunków otoczenia
Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm
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Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

25 kg

Worek papierowy

48

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Grunty pod masy i masy samopoziomujące

Masa samopoziomująca cienkowarstwowa od 2 do 10 mm
ZALETY:
klasa CT-C30-F5-B1

niski skurcz podczas wiązania

wysoki stopień twardości i odporności


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Samopoziomująca, cienkowarstwowa wylewka do wyrównywania podłoży przed układaniem wykładzin podłogowych
lub parkietu tradycyjnego 22 mm, mozaiki. Do stosowania
wewnątrz pomieszczeń. Przy zastosowaniu pod parkiet
minimalna grubość wylanej masy powinna wynosić 4 mm.
Nadaje się do deski warstwowej. Możliwość zastosowania
pod deski lite przy użyciu kleju elastycznego.

LC-710

DANE TECHNICZNE:
Temperatura pracy: od +5°C do +25°C
Czas pracy: ok. 20 min
Dopuszczalny ruch pieszy: po ok. 6 h
Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

25 kg

Worek papierowy

48

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Cienkowarstwowa samopoziomująca masa anhydrytowa
Anhydrytowa niskoemisyjna masa do wykonywania wylewek
o grubości do 20 mm na podłożach anhydrytowych, cementowych i podłożach z lanego asfaltu. Może być stosowana
na podłoża z ogrzewaniem podłogowym oraz pod parkiet
na warunkach opisanych w karcie technicznej. Produkt do
zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

LC-720

ZALETY:
klasa CT-C30-F7-B1

masa bezskurczowa

produkt niskoemisyjny – klasa EC-1

wysoki stopień twardości i odporności

do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym


DANE TECHNICZNE:
Temperatura pracy: od +5°C do +25°C
Czas pracy: ok. 30 min
Dopuszczalny ruch pieszy: po ok. 3 h
Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm
Wytrzymałość na ściskanie: ≥30 MPa
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

25 kg

Worek papierowy

42

Masa samorozlewna od 5 do 35 mm
Masa do wykonywania jednowarstwowych wylewek o grubości od 5 do 35 mm. Stanowi doskonałe podłoże pod posadzki
samopoziomujące cienkowarstwowe oraz różnego rodzaju
wykładziny, parkiety tradycyjne lub warstwowe, panele. Może
być stosowana w elektrycznych systemach ogrzewania podłogowego.

LC-735

ZALETY:
klasa CT-C35-F7-B1,0

niski skurcz podczas wiązania

wysoki stopień twardości i odporności

do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym


DANE TECHNICZNE:
Temperatura pracy: od +5°C do +25°C
Czas pracy: ok. 20 min
Dopuszczalny ruch pieszy: po ok. 6 h
Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/mm
Proporcje mieszania z wodą: 5,5 - 6,5 L na 25 kg
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

25 kg

Worek papierowy

48
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt

LC-700

LC-705

LC-710

LC-720

LC-735

0 - 10

1-5

2 - 10

1 - 20

5 - 35

baza

cement

cement

cement

siarczan
wapnia

cement

czas otwarty / czas pracy

15 min.

20 min.

20 min

30 min.

20 min.

ruch pieszy możliwy po :

30 min.

4 h.

6 h.

3 h.

6 h.

układanie wykładziny elastycznej możliwe po: 2)

4 h.

24 h.

24-48 h.

24 h.

48-72 h.

wydajność (kg/m2/mm)

1,6

1,5

1,5

1,5

1,7

odporność na ściskanie (MPa)

> 25

> 35

> 30

>30

>35

6,0

5,5-6,5

grubość zastosowania w mm

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

MASY SAMOPOZIOMUJĄCE I NAPRAWCZE

Dane techniczne

relacja mieszania z wodą (litrów wody na 25 kg suchej masy)

5,5-6,0

5,75 - 6,25 5,75 - 6,25

możliwość mieszania z piaskiem kwarcowym

tak

nie

nie

nie

nie

możliwość wylewania pompą

nie

tak

tak

tak

tak

x

x

x

x

x

podłoża niechłonne

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

asfalt / bitumen + grunt WB-280

(x)

o

(x)

x

(x)

beton, jastrych cementowy, jastrych szybkowiążący

x

x

x

x

x

cementowa masa samopoziomująca

x

x

x

x

x

anhydrytowa masa samopoziomująca

o

o

o

x

o

parkiety trwale przyklejone do podłoża

x

o

o

x

o

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

podłoża lakierowane farbami epoksydowymi lub PU

x

o

o

(x)

o

sklejka, płyty OSB

x

o

o

(x)

o

istniejące ogrzewanie podłogowe

x

x

x

x

x

pod parkiety tradycyjne, parkiet warstwowy 3)

x

o

x

x

x

pod deski lite 3)

o

o

o

(x)

o

do zastosowań wewnętrznych

x

x

x

x

x

do zastosowań zewnętrznych

o

o

o

o

o

Rodzaj podłoża 1)
podłoża chłonne

kamień, ceramika, terazzo, lastrico wewnątrz pomieszczeń

Obszar zastosowań

1)

podłoża zagruntowane odpowiednim gruntem
przy grubości warstwy do 5 mm i wysychaniu w temp. + 20°C
3)
przy minimalnej grubości masy 4 mm
2)

o
NIEZALECANE

(x)
MOŻLIWE

- na warunkach określonych
w karcie technicznej produktu

x
ZALECANE
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MONTAŻ
I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG
DREWNIANYCH
Grunty i rozcieńczalniki

Grunt poliuretanowy niskoemisyjny
ZALETY:
szybkoschnący

bezzapachowy

bezpieczny w stosowaniu

odcina wilgotność resztkową w podłożach

do 5% CM (przy 2-krotnej aplikacji)

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Grunt poliuretanowy o bardzo niskiej emisyjności przeznaczony do gruntowania podłoży przed klejeniem parkietu
klejami poliuretanowymi PB-890 lub elastycznymi klejami do
parkietu HB-810, HB-820. Może być stosowany, jako środek
do odcięcia wilgotności resztkowej w podłożu.

PB-235

DANE TECHNICZNE:
Pyłosuchość: ok. 30 min
Czas schnięcia: ok. 90 min
Temperatura pracy: od +10°C do +25°C
Wydajność: 100-200 ml/m2 na 1 warstwę
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5l

Kanister PE

120

10 l

Kanister PE

60

Grunt poliuretanowy

PB-230

Skoncentrowany grunt poliuretanowy przeznaczony
do gruntowania chłonnych, niechłonnych i pylących podłoży
występujących w budownictwie. Grunt rozcieńcza się rozcieńczalnikiem SU. Znacząco wzmacnia podłoże.
Polecany do stosowania pod:
Kleje Poliuretanowe Dwuskładnikowe do Parkietu PB-890

Kleje elastyczne HB-810 i HB-820


ZALETY:
zwiększa przyczepność kleju do podłoża

wzmacnia podłoże

wiąże kurz


DANE TECHNICZNE:
Czas schnięcia (przy +20°C): 24 h
Wydajność: 200-500 ml/m²
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

4,5 l

Kanister metalowy

100

9l

Kanister metalowy

80

Rozcieńczalnik

SU

Specjalna mieszanina rozpuszczalników przeznaczona
do rozcieńczania Gruntu Poliuretanowego Ar telit
Professional PB-230, nadaje się także do czyszczenia narzędzi z pozostałości klejów i gruntów poliuretanowych
przed ich utwardzeniem.

Grunt PB-230 rozcieńcza się Rozcieńczalnikiem SU
w stosunku 1:1 lub 1:2 w zależności od chłonności
podłoża.

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5l

Kanister PE

120

10 l

Kanister PE

60
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MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG
DREWNIANYCH
Grunty i rozcieńczalniki

SB-210

Grunt rozpuszczalnikowy

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Rozpuszczalnikowy koncentrat na bazie żywic syntetycznych,
przeznaczony do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych. Grunt rozcieńcza się rozcieńczalnikiem SR.
Polecany do stosowania pod:
Klej Rozpuszczalnikowy do Parkietu RB-860

Klej Syntetyczny do Parkietu SB-870


ZALETY:
zwiększa przyczepność kleju do podłoża

zwiększa wytrzymałość podłoża

bardzo dobrze wiąże kurz znajdujący się

na posadzce
bardzo dobrze penetruje podłoże


DANE TECHNICZNE:
Czas schnięcia (przy +20°C): ok. 6-12 h
Wydajność: 200-500 ml/m²

SR

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

4,5 l

Kanister metalowy

100

Rozcieńczalnik
Specjalna mieszanina rozpuszczalników przeznaczona
do rozcieńczania Gruntu Rozpuszczalnikowego
Artelit Professional SB-210.

WB-220

Grunt SB-210 rozcieńcza się Rozcieńczalnikiem SR
w stosunku 1:1 lub 1:2 w zależności od chłonności
podłoża.

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5l

Kanister PE

120

Grunt dyspersyjny
Dyspersyjny koncentrat przeznaczony do gruntowania chłonnych podłoży przed aplikacją niektórych klejów do parkietu.
Ogranicza porowatość oraz polepsza przyczepność podłoża.
Polecany do stosowania pod Klej Syntetyczny do Parkietu
SB-870 i dyspersyjne kleje do wykładzin.

ZALETY:
wzmacnia powierzchnie pyliste i wsiąkliwe

poprawia przyczepność do podłoży

rozcieńczalny wodą


DANE TECHNICZNE:
Czas schnięcia (przy +20°C): min. 4 h po wchłonięciu warstwy gruntującej
Wydajność: 150-300 ml/m²
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Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5l

Kanister PE

99

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG
DREWNIANYCH
Kleje do parkietu

Klej poliuretanowy dwuskładnikowy do parkietu
ZALETY:
długi czas pracy

wytrzymała spoina

nie zawiera rozpuszczalników organicznych ani wody

nie powoduje przebarwień drewna

nadaje się do posadzek z ogrzewaniem podłogowym


MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości rozpuszczalników organicznych i wody. Przeznaczony jest
do klejenia wszystkich rodzajów klepek parkietowych, szczególnie polecany do parkietu z drewna egzotycznego, parkietu
deskowego i parkietu gotowego. Klej spełnia wymagania
normy PN-EN-14293.

PB-890

DANE TECHNICZNE:
Czas pracy: do 90 min
Czas pełnego wiązania: ok 3 dni
Gęstość : 1,5 g/cm3
Wydajność: 0,7-1,5 kg/m²
Odporność termiczna: do +60oC
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

4,5 kg + 0,5 kg

Wiadro PE + butelka PE

80

9 kg + 1 kg

Wiadro PE + butelka PE

55

Klej elastyczny do parkietu
Łatwy w aplikacji jednoskładnikowy klej na bazie silanizowanych polimerów. Klej utwardza się pod wpływem wilgoci
zawartej w powietrzu. Nie zawiera rozpuszczalników ani
wody. Charakteryzuje się bardzo dużą siłą wiązania i bardzo
szerokim zastosowaniem. Po utwardzeniu pozostaje trwale
elastyczny, dzięki czemu kompensuje efekt pracy drewna.
Przeznaczony do klejenia wszystkich typów parkietów, doskonale sprawdza się na podłożach z ogrzewaniem podłogowym. Klej spełnia wymagania normy PN-EN 14293

HB-810
ZALETY:
trwale elastyczna spoina

duża siła wiązania

produkt wolny od rozpuszczalników

szerokie zastosowanie


DANE TECHNICZNE:
Czas pracy: ok. 90 min
Czas pełnego wiązania: 5-7 dni
Wydajność: 0,7-1,3 kg/m²
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

15 kg

Wiadro PE

44

Klej elastyczny

HB-820

Jednoskładnikowy klej elastyczny do podłóg drewnianych na
bazie silanizowanych polimerów polecany w szczególności
do podłóg warstwowych. Po utwardzeniu pozostaje trwale
elastyczny. Charakteryzuje się dużą siła adhezji do podłoży,
brakiem rozpuszczalników. Produkt spełnia wymagania
normy PN-EN 14293.

ZALETY:
Trwale elastyczna spoina

Nie zawiera rozpuszczalników

nadaje się na podłoża z ogrzewaniem podłogowym


DANE TECHNICZNE:
Czas pracy: ok. 90 min
Czas pełnego wiązania: 7 dni
Wydajność: 0,7-1,4 kg/m²
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

15 kg

Wiadro PE

44
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MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG
DREWNIANYCH
Kleje do parkietu

RB-860

Klej rozpuszczalnikowy do parkietu

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Gotowy do użycia klej rozpuszczalnikowy, przeznaczony
do klejenia parkietu tradycyjnego, lamelowego, parkietu
warstwowego, oraz płyt posadzkowych (sklejki i OSB).
Posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie występujących podłoży w budownictwie. Zalecany do klejenia parkietu
wrażliwego na działanie wilgoci. Dla wzmocnienia podłoża
i zwiększenia przyczepności zaleca się zastosowanie Gruntu
Rozpuszczalnikowego SB-210.

ZALETY:
bardzo dobra przyczepność i chwyt początkowy

bardzo dobre rozprowadzanie kleju

nadaje się do posadzek z ogrzewaniem podłogowym

nie zawiera wody


DANE TECHNICZNE:
Czas pracy: 10-20 minut w zależności od warunków otoczenia
Czas pełnego wiązania: 4-5 dni
Wydajność: 0,7-1,4 kg/m²

SB-870

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

21 kg

Wiadro metalowe

33

Klej syntetyczny do parkietu
Gotowy do użycia klej na bazie żywic syntetycznych o zmniejszonej zawartości rozpuszczalników. Przeznaczony jest
do klejenia parkietu tradycyjnego, parkietu warstwowego,
lamelowego, oraz płyt posadzkowych (sklejki, OSB). Dla
wzmocnienia podłoża i zwiększenia przyczepności kleju zaleca się zastosowanie Gruntu Rozpuszczalnikowego SB-210
lub Gruntu Dyspersyjnego WB-220.

ZALETY:
długi czas otwarty

mała zawartość rozpuszczalnika

łagodny zapach

łatwa aplikacja

wysoka wytrzymałość końcowa

nierozpływający się ząb kleju

nadaje się do posadzek z ogrzewaniem podłogowym


DANE TECHNICZNE:
Czas pracy (przy +20°C): do 30 minut
Gęstość: 1,6 g/cm3
Końcowa wytrzymałość: po 5-7 dniach
Wydajność: 0,7-1,4 kg/m² w zależności od podłoża i stosowanej pacy
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

21 kg

Wiadro metalowe

33

TABELA ZASTOSOWAŃ GRUNTÓW
Grunt ARTELIT
WB-220

PB-230

PB-235

PB-890 - poliuretanowy 2K

X

X

HB-810 - elastyczny

X

X

HB-820 - elastyczny

X

X

Grunt ARTELIT

SB-210

Klej do parkietu ARTELIT
X

RB-860 - rozpuszczalnikowy
X

SB-870 - syntetyczny

wzmocnienie podłoża

1

odcięcie wilgotnosci resztkowej do 5% CM
1)

X

X
1

X

po zastosowaniu klejenie klejami poliuretanowymi lub elastycznymi ARTELIT

x - grunt zalecany
12

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG
DREWNIANYCH
Lakiery i oleje

FS-415

Szybkoschnąca rozpuszczalnikowa szpachlówka do drewna
na bazie żywic syntetycznych, przeznaczona do wypełniania ubytków i szczelin w parkietach przed lakierowaniem.
Wymieszana z pyłem drzewnym, uzyskanym ze szlifowania,
tworzy idealnie dopasowaną kolorystycznie spoinę.

ZALETY:
szybkoschnąca

łatwość szlifowania

bardzo dobrze przylega do powierzchni drewnianych

zachowuje odcień po nałożeniu lakieru


DANE TECHNICZNE:
Czas schnięcia: do 30 min (w temp. +20°C)
Wydajność: ok 70 do 100 ml/m2
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5l

Wiadro metalowe

120

10 l

Wiadro metalowe

60

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Szpachla do parkietu

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG
DREWNIANYCH
Lakiery i oleje

FW-400

Szpachla ekologiczna do parkietu

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Ekologiczna szybkoschnąca bezzapachowa szpachla do
parkietu . Po zmieszaniu z pyłem drzewnym przeznaczona
do wypełniania szczelin do 2 mm szerokości i ubytków w parkietach.

ZALETY:
bezzapachowy

szybkoschnący

łatwość szlifowania


DANE TECHNICZNE:
Wydajność:
50-150 ml/m²

Czas schnięcia:
30-60 min


W-430

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5l

wiaderko PE

96

Lakier podkładowy do parkietu wodny
Jednoskładnikowy lakier podkładowy przeznaczony do gruntowania parkietów przed zastosowaniem wodnych lakierów
nawierzchniowych Artelit Professional: PW-480, PA-470,
PW-460, PW-465. Produkt ekologiczy - wodorozcieńczalny.

ZALETY:
bezzapachowy

nie przyciemnia drewna

minimalizuje efekt bocznego sklejania klepek


DANE TECHNICZNE:
Wydajność:
100-150 ml/m² (wałek)

20-50 ml/m² (szpachla)

Czas schnięcia:
1-2 h (wałek)

30 min (szpachla)

GISCODE – W3

S-460

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5l

Kanister PE

128

Lakier podkładowy do parkietu syntetyczny
Szybkoschnący podkład na bazie alkoholu szczególnie polecany do parkietów egzotycznych oraz do renowacji starych
podłóg drewnianych. Zapobiega sklejaniu krawędzi drewnianych elementów parkietowych. Polecany jest, jako podkład
pod lakiery nawierzchniowe Artelit Professional PW-480, PA470 oraz PW-460, PW-465 a także lakiery KH-440 i AB-441.

ZALETY:
szybkoschnący

izoluje substancje oleiste znajdujące się w drewnie

egzotycznym
wzmacnia/pogłębia kolor drewna


DANE TECHNICZNE:
Wydajność: 80-100 ml/m²
Czas schnięcia: do 60 min
GISCODE – G1

14

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5l

Kanister PE

128

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG
DREWNIANYCH
Lakiery i oleje

Lakier poliuretanowo-akrylowy wodny
ZALETY:
nie zawiera N-metylo-pyrolidu

podkreśla naturalny odcień drewna

bezzapachowy

łatwy w aplikacji


MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Jednoskładnikowy lakier nawierzchniowy na bazie dyspersji
poliuretanowo-akrylowej, przeznaczony do lakierowania
podłóg i innych powierzchni drewnianych w pomieszczeniach
mieszkalnych oraz podłóg o umiarkowanym stopniu eksploatacji. Dostępny w aspekcie półmat.

PA-470

DANE TECHNICZNE:
Wydajność na 1 warstwę: 100-150 ml/m²
Czas schnięcia 1 warstwy: 2-4 h
GISCODE – W2+
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5l

Kanister PE

128

Lakier poliuretanowy wodny
Jednoskładnikowy ekologiczny lakier przeznaczony jest do
lakierowania powierzchni drewnianych w pomieszczeniach
narażonych na intensywną eksploatację. Dostępny w aspektach: połysk, półmat i mat.

PW-480
ZALETY:
nie zawiera N-metylo-pyrolidu

zachowuje naturalny odcień drewna

bezzapachowy

podwyższona odporność na ścieranie i zarysowania


DANE TECHNICZNE:
Wydajność na 1 warstwę: 100-150 ml/m²
Czas schnięcia 1 warstwy: 3-5 h
GISCODE – W2+
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5l

Kanister PE

128

Lakier poliuretanowy wodny dwuskładnikowy
Wysokiej jakości lakier nawierzchniowy na bazie żywic poliuretanowych w fazie wodnej przeznaczony do lakierowania
podłóg bardzo intensywnie eksploatowanych w obiektach
użyteczności publicznej. Dostępny w aspekcie półmat.
DANE TECHNICZNE:
Wydajność na jedną warstwę
aplikacja wałkiem: ok. 100-120 ml/m2

aplikacja szpachlą: ok. 25-35 ml/m²

Czas schnięcia:
aplikacja wałkiem: ok. 3-5 h

aplikacja szpachlą: ok. 20 min

GISCODE – W2+

PW-460

ZALETY:
ekologiczny i bezzapachowy

bardzo dobra rozlewność i łatwa aplikacja

wysoka odporność na chemikalia oraz promienie UV

wysoka odporność na ścieranie, odkształcenia i

zarysowania

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

Baza - 4,3 l

Kanister PE

96

Utwardzacz - 0,26 l

Butelka PE

96

15

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG
DREWNIANYCH
Lakiery i oleje

PW-465

Lakier poliuretanowy wodny dwuskładnikowy

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Lakier nawierzchniowy na bazie żywic poliuretanowych
przeznaczony do lakierowania podłóg w pomieszczeniach
mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Lakier
bez zawartości NMP. Lakier w aspekcie półmat posiada właściwości antypoślizgowe zgodnie z DIN 18032 część 2. Może
być stosowany na podłogach sportowych

ZALETY:
ekologiczny i bezzapachowy

nie zawiera N-metylo-pyrolidu

bardzo dobra rozlewność i łatwa aplikacja

wysoka odporność na chemikalia oraz promienie UV


DANE TECHNICZNE:
Wydajność na jedną warstwę: ok. 100-150 ml/m2
Czas schnięcia: ok. 4-6 h
GISCODE – W3+/DD

KH-440

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

Baza – 4,5 l

Kanister PE

128

Utwardzacz - 0,45 l

Butelka PE

128

Lakier alkidowo-uretanowy
Jednoskładnikowy lakier alkidowo-uretanowy zawierający
żywice syntetyczne. Przeznaczony do lakierowania parkietów
i podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych, w salach gimnastycznych oraz do lakierowania podłóg sportowych. Lakier
w aspekcie półmat posiada właściwości antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 18032 część 2.

ZALETY:
łączy własności gruntujące i nawierzchniowe

łatwy w aplikacji

w aspekcie półmat produkt antypoślizgowy

szerokie zastosowanie

elastyczny


DANE TECHNICZNE:
Wydajność na jedną warstwę: ok. 100 ml/m²
Czas schnięcia: 16-24 h
Końcowa twardość : po 14 dniach
GISCODE – KH1
Dostępne aspekty: półmat, połysk

AB-441

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5l

Wiadro blaszane

120

10 l

Wiadro blaszane

60

Lakier 2-składnikowy chemoutwardzalny
Dwuskładnikowy szybkoschnący lakier chemoutwardzalny
przeznaczony do lakierowania podłóg drewnianych, schodów
i innych elementów drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:
lakier szybkoschnący

dobrze wypełnia drewno

wysoka zawartość cząstek stałych

możliwość nakładania wałkiem, szpachlą metalową

lub natryskiem

DANE TECHNICZNE:
Wydajność na jedną warstwę: ok. 100 ml/m²
Pyłosuchość: po 30-60 min
Możliwość szlifowania: po 3-4 h
GISCODE – SH1
Dostępne aspekty: półmat, połysk

16

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

4,5 l - baza

Kanister PE

128

0,45 l - utwardzacz

Butelka PE

128

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG
DREWNIANYCH
Lakiery i oleje

Olejowosk

OL-650
ZALETY:
podkreśla naturalny charakter i strukturę drewna

szerokie zastosowanie

łatwa aplikacja

możliwość stosowania na podłogi o różnym stopniu

obciążenia

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Produkt na bazie naturalnych wosków i olejów przeznaczony
do impregnacji i wykończenia podłóg drewnianych wewnątrz
pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE:
Wydajność:
25-45 ml/m² przy aplikacji szpachlą,

50-80 ml/m2 przy aplikacji wałkiem

Czas schnięcia: 18-24 godziny w zależności od metody aplikacji
Zalecana ilość warstw : 2
Ostrożna eksploatacja: po 3 dniach
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5l

Puszka metalowa

120 szt

OL-620

Olej do podłóg drewnianych
Olej na bazie wysokiej jakości olejów naturalnych. Produkt
przyjazny dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników.
Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń, jak również jako
olej do tarasów. Aplikacja wałkiem.

ZALETY:
duża zdolność penetracji drewna

łatwa aplikacja

możliwość stosowania do impregnacji desek

tarasowych

DANE TECHNICZNE:
Wydajność: 70-100 ml/m² przy jednokrotnej aplikacji wałkiem
Schnięcie: 3 h
Ostrożne użytkowanie: po 3 dniach
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5l

Kanister PE

128

Olej koloryzujący

OL-611

Wysoce wydajny olej koloryzujący o wysokiej zawartości ciał stałych. Nie
zawiera rozpuszczalników. Ze względu na możliwość stosowania z utwardzaczem i mieszania z bezbarwnym olejem OL-610 oraz pokrywania
lakierami nawierzchniowymi PW-460, PW-465, KH-440 i olejowoskiem
OL-650 produkt ten może być zastosowany w różnych technologiach.

ZALETY:
wysoka wydajność

krótki czas wykonania prac

indywidualne dobieranie koloru poprzez

mieszanie olejów OL-611 pomiędzy sobą
i z olejem OL-610
DANE TECHNICZNE:
możliwość zastosowania w systemie olej
Wydajność: 25-40 ml/m² przy jednokrotnej aplikacji szpachlą metalową
-lakier z lakierami PW-460, PW-465, KH-440
Czas schnięcia: 1 h
lub olejowoskiem OL-650 (szczegóły w karcie
Ostrożna eksploatacja: po 3 dniach, w systemie z utwardzaczem po 1 dniu technicznej)
Dostępne kolory: teak, dąb wędzony, oliwka, orzech, biały, szary

teak

orzech

dąb wędzony

oliwka

biały

szary

Uwaga: Kolory w druku mogą nieco odbiegać od rzeczywistych. Aby je obejrzeć poproś o wzornik olejów Artelit Professional.

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań w kartonie

1l

Puszka metalowa

11

17

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG
DREWNIANYCH
Lakiery i oleje

OL-610 HS

Olej HS

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Bardzo wydajny olej o wysokiej zawartości ciał stałych.
Podkreśla naturalny i ciepły charakter drewna. Nie zawiera
rozpuszczalników. W celu przyspieszenia schnięcia i poprawy
parametrów podłogi może być stosowany z utwardzaczem
OL-610. Do mieszania z olejami koloryzującymi OL-611.

ZALETY:
wysoka wydajność

możliwość stosowania z utwardzaczem

krótki czas schnięcia

możliwość zastosowania w systemie olej-lakier z la
kierami PW-460, PW-465, KH-440 i olejowoskiem
OL-650 (szczegóły w karcie technicznej)

DANE TECHNICZNE:
Wydajność: 25-40 ml/m² przy aplikacji szpachlą
Czas schnięcia: 1 h
Ostrożna eksploatacja: po 3 dniach, w systemie z utwardzaczem po 1 dniu

OL-610

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

2,5 l

Puszka metalowa

105

Rozcieńczalnik
Przeznaczony do rozcieńczania olejów OL-610, OL-611,
OL-620, lakieru KH-440 oraz do czyszczenia rąk i narzędzi
po zastosowaniu tych produktów.

OL-610

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań w kartonie

1l

Puszka metalowa

12

Utwardzacz do oleju
Przeznaczony do stosowania w systemie 2K razem z olejem
OL-610 lub OL-611
Stosować w relacji 1 jedn utwardzacza: 10 jedn oleju

18

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań w kartonie

0,5 l

Puszka metalowa

24

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG
DREWNIANYCH
Środki do pielęgnacji podłóg

Czyścik

PM-100
ZALETY:
łatwy w aplikacji

wysoka wydajność


MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Czyścik PM-100 to skoncentrowany środek do usuwania
zabrudzeń i starych powłok środków pielęgnacyjnych z polakierowanych podłóg drewnianych, wykładzin z linoleum lub
PCW. Produkt należy koniecznie rozcieńczyć z wodą przed
użyciem.

DANE TECHNICZNE:
Rozcieńczanie: 100ml / 7-8 l wody
Czas schnięcia: 30-60 min
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań w kartonie

0,75 l

Butelka PE z dozownikiem

15

Środek do pielęgnacji parkietu
Produkt na bazie wody przeznaczony do pielęgnacji lakieru
na parkietach i innych podłogach drewnianych w mieszkaniach i w obiektach użyteczności publicznej. Tworzy na
powierzchni podłogi ochronną warstwę zabezpieczającą lakier przed nadmiernym ścieraniem i zabrudzeniem. Produkt
posiada właściwości antypoślizgowe, nadaje się także do
pielęgnacji wykładzin z PCW oraz do parkietów gotowych.
Środek przeznaczony do konserwacji i pielęgnacji lakierów
nawierzchniowych Artelit Professional.

PM-120

ZALETY:
nie wymaga polerowania

produkt odporny na zarysowania i ślady po obuwiu

bezzapachowy

łatwy w aplikacji

antypoślizgowy zgodnie z DIN 18032/2


DANE TECHNICZNE:
Rozcieńczanie przy bieżącej pielęgnacji: 100 ml/7-8 l wody
Czas schnięcia: ok. 3 h
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań w kartonie

0,75 l

Butelka PE z dozownikiem

15

Mydło do podłóg

OL-680

Koncentrat czyszczący na bazie naturalnych mydeł, naturalnych olejów roślinnych i łagodnych rozpuszczalników. Służy
do czyszczenia i dodatkowej pielęgnacji podłóg olejowanych
lub woskowanych produktami Artelit Professional.

ZALETY:
łatwy w aplikacji

bez dodatkowych środków zapachowych i konser
wujących

DANE TECHNICZNE:
Rozcieńczanie: 150 ml /7-8 l wody
Czas schnięcia: ok. 1-2 h
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań w kartonie

1l

Butelka PE

12

19

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG
DREWNIANYCH
Środki do pielęgnacji podłóg

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

OL-690

Olej pielęgnacyjny
Produkt na bazie naturalnych olejów i łagodnych rozpuszczalników. Służy do dodatkowej pielęgnacji podłóg zaolejowanych produktami Artelit Professional OL-610, OL-611 lub
OL-620.

ZALETY:
łatwy w aplikacji

bez konserwantów


DANE TECHNICZNE:
Wydajność: 20-40 ml/m² na jednokrotną aplikację
Czas schnięcia: ok. 12 h

OL-670

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań w kartonie

1l

puszka metalowa

12

Wosk pielęgnacyjny
Produkt na bazie naturalnych wosków. Służy do dodatkowej
pielęgnacji podłóg wykończonych olejowoskiem OL-650 lub
olejami Artelit.

ZALETY:
łatwy w aplikacji

duża odporność na wodę

bez konserwantów

produkt antypoślizgowy i antystatyczny


DANE TECHNICZNE:
Wydajność: 30-40 ml/m² na jednokrotną aplikację
Czas schnięcia: ok. 1-3 h
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań w kartonie

1l

Puszka metalowa

12

MONTAŻ WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

MONTAŻ WYKŁADZIN

MONTAŻ WYKŁADZIN
Kleje do wykładzin

WB-965

Klej do wykładzin tekstylnych

MONTAŻ WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

Klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia na chłonnych
podłożach różnego typu wykładzin tekstylnych, głównie
wykładzin dywanowych, wykładzin tekstylnych igłowanych,
wykładzin na podkładzie filcowym i na podkładzie z pianki.

ZALETY:
mocny chwyt początkowy

wysoka wytrzymałość końcowa

odporny na środki piorące

nadaje się do posadzek z ogrzewaniem podłogowym

nadaje się pod kółka meblowe


DANE TECHNICZNE:
Czas wstępnego odparowania: ok. 10-15 min
Czas pracy: ok. 35-45 min
Czas schnięcia: ok. 24 h
Wydajność: 0,36-0,50 kg/m² (paca B1-B2)

WB-975

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

20 kg

Wiadro PE

33

Klej do wykładzin z PCW
Klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia wykładzin z PCW
i CV oraz wykładzin tekstylnych na spodzie piankowym,
filcowym na chłonnych podłożach wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:
mocny chwyt początkowy

bardzo dobra przyczepność i rozprowadzalność

wysoka wytrzymałość końcowa

nadaje się pod kółka meblowe

wysoka wydajność


DANE TECHNICZNE:
Czas wstępnego odparowania: ok. 10-15 min
Czas pracy: ok. 60 min
Czas schnięcia: ok. 24 h
Wydajność: 0,3-0,35 kg/m2 (paca A-1 do A-2)

WB-976

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

20 kg

Wiadro PE

33

Klej do linoleum
Klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia linoleum o grubości do 2,5-3 mm na chłonnych podłożach wewnątrz
pomieszczeń.

ZALETY:
bezrozpuszczalnikowy (wg wymogów TRGS 610)

wysoka wydajność

krótki czas odparowania

nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym

nadaje się pod kółka meblowe wg DIN 68131


DANE TECHNICZNE:
Czas wstępnego odparowania: ok. 5 min
Czas pracy: ok. 20 min
Czas schnięcia: ok. 24 h
Wydajność: ok. 0,4 kg/m² (paca B1)

22

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

20 kg

Wiadro PE

33

MONTAŻ WYKŁADZIN
Kleje do wykładzin
PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

WB-977

Prądoprzewodzący klej do wykładzin
ZALETY:
elektroprzewodzący zgodnie z DIN EN 14529

krótki czas odparowania

nadaje się pod kółka meblowe wg DIN 68131


MONTAŻ WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

Prądoprzewodzący klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia
prądoprzewodzących i antystatycznych wykładzin z PCW,
z kauczuku syntetycznego, tekstylnych i linoleum na wszystkich chłonnych podłożach wewnątrz pomieszczeń. Klej
zawiera włókna grafitowe – brak konieczności stosowania
gruntu prądoprzewodzącego.

DANE TECHNICZNE:
Czas wstępnego odparowania: ok. 5-10 min
Czas pracy: ok. 20 min
Czas schnięcia: ok. 24 h
Wydajność: 0,3-0,5 kg/m² - szpachla zębata dołączona do opakowania
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

14 kg

Wiadro PE

44

Specjalistyczny klej do wykładzin
Klej dyspersyjny do wykładzin o bardzo szerokim zastosowaniu. Oprócz klejenia wykładzin dywanowych i PCW może być
zastosowany do klejenia wykładzin ściennych, linoleum, kauczuku, wykładzin gumowych. Bardzo silny chwyt początkowy.

WB-981

ZALETY:
bardzo szerokie zastosowanie

możliwość aplikacji wałkiem

bardzo wydajny

silny chwyt początkowy


DANE TECHNICZNE:
Czas wstępnego odparowania: 10-15 min (podłoża chłonne), 30-50 min (podłoża niechłonne)
Czas pracy: 35-50 min
Czas schnięcia – do 24 h
Wydajność:
paca A1-A4: 0,3-0,4 kg/m²

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

20 kg

Wiadro PE

33

Klej uniwersalny do PCV i wykładzin dywanowych
Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny klej do wykładzin tekstylnych, tekstylnych na spodzie syntetycznym, jutowym, z pianki
PU, wykładzin PCW homogenicznych i heterogeniocznych na
nasiąkliwych podłożach wewnątrz pomieszczeń.

WB-982

ZALETY:
wysoka wytrzymałość końcowa

wysoka wydajność

nadaje się do posadzek z ogrzewaniem podłogowym

nadaje się pod kółka meblowe

odporny na środki piorące


DANE TECHNICZNE:
Czas wstępnego odparowania – ok. 20 minut
Czas pracy: ok. 100 min
Czas schnięcia: 24 h
Wydajność: 0,35 - 0,50 kg/m2 w zależności od pacy i podłoża
Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

20 kg

Wiadro PE

33

23

MONTAŻ WYKŁADZIN
Kleje do wykładzin

WB-984

Klej do płytek dywanowych FIX

MONTAŻ WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH

Niskoemisyjny, łatwousuwalny klej typu „Fix” do klejenia wykładzin dywanowych, wykładzin PCW. W celu klejenia płytek
dywanowych klej rozcieńczyć wodą. Wykładziny przyklejone
klejem WB-984 można łatwo deinstalować, a pozostałości
kleju zmyć z podłoża wodą z detergentem. Charakteryzuje
się mocnym chwytem początkowym i bardzo wysoką wydajnością.
DANE TECHNICZNE:
Czas wstępnego odparowania: 20-90 min
Czas pracy: do 2 h
Czas schnięcia: 24 h
Wydajność:
wałek: 0,1-0,2 kg/m²

paca do klejów A1-A4: 0,15-0,25 kg/m²


WB-986

ZALETY:
łatwousuwalny

możliwość rozcieńczania wodą – płyn antypośliz
gowy
bardzo wysoka wydajność

nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym

możliwość aplikacji wałkiem

nadaje się pod kółka meblowe


Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

12 kg

Wiadro PE

44

Płyn antypoślizgowy
Gotowy do użycia bezrozpuszczalnikowy środek do mocowania wykładzin tekstylnych w płytkach i rolkach na podłożach
chłonnych i niechłonnych wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:
bezzapachowy

nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym


DANE TECHNICZNE:
Czas wstępnego odparowania: ok. 20-40 min
Wydajność: 100-120 g/m²
Pełna wytrzymałość: po 24 h

SB-510

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

10 kg

Wiadro PE

44

Klej kontaktowy do wykładzin
Gotowy do użycia klej kontaktowy do wykładzin przeznaczony w szczególności do klejenia cokołów, listew przypodłogowych i profili schodowych. Klej rozpuszczalnikowy nie
zawierajacy toluenu.

ZALETY:
elastyczna spoina

łatwa apliakcja

silny chwyt początkowy


DANE TECHNICZNE:
Czas wstępnego odparowania: 15-30 min
Pełna wytrzymałość: po 72 h
Odporność temperaturowa po utwardzeniu: od -20°C do +80°C

24

Zawartość

Opakowanie

Ilość opakowań na palecie

5 kg

Wiadro metalowe

120

AKCESORIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJACE
Akcesoria

Spodnie robocze – ogrodniczki ARTELIT
AKCESORIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJACE

Wysokiej jakości spodnie robocze. Na kolanach wzmocnienia i kieszenie na wkładki. Elastyczne szelki.

ROZMIARY:
XXL - obwód pasa 104, wzrost 188 cm

XL - obwód pasa 94, wzrost 182 cm

L - obwód pasa 94, wzrost 176 cm


Wałek do lakierów wodnych ARTELIT
Wałek szerokości 25 cm, grubość tkaniny 10 mm, w szczególności polecany
do lakierów wodnych Artelit .

Wałek welurowy ARTELIT
Wałek welurowy szerokości 25 cm, do gruntowania oraz do lakierowania
lakierami chemicznymi.

Wiadro do wylewania mas ARTELIT
Trwałe wiadro PE pojemności 32 litrów do mieszania mas samopoziomujących.

Paca ARTELIT do klejów PU
Trwała paca do klejów poliuretanowych. Uchwyt drewniany,
szerokość robocza 20 cm.
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AKCESORIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJACE
Produkty uzupełniające

Klej poliuretanowy do drewna klasy D4 TYTAN PB-350
ZALETY:
naprawkowe klejenie parkietu

klejenie wszystkich rodzajów drewna (również

egzotycznego)
klejenie schodów, progów, cokołów, listew i profili


AKCESORIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJACE

Sz ybkowiążący klej naprawkow y do parkietu.
Jednokomponentowy klej poliuretanowy wiążący pod
wpływem wilgoci zawartej w powietrzu lub klejonych materiałach. Po utwardzeniu daje spoinę trwałą, elastyczną,
odpornością w szerokim zakresie temperatur oraz w pełni
wodoodporną (klasa D4 wg PN-EN 204).

BENEFITY:
szybkowiążący

po utwardzeniu daje trwałą i elastyczną spoinę

po całkowitym wyschnięciu produktu jest fizjologicznie i ekologicznie obojętny

łatwy w stosowaniu

czas pracy: 5-20 min

Nazwa produktu

Opakowanie

ilość w opakowaniu

Klej naprawkowy TYTAN PB-350

butelka PE 800 ml

6

Kleje montażowe TYTAN
KLEJ MONTAŻOWY SBS
Klej kontaktowy przeznaczony do prac montażowych i wykończeniowych. Odznacza
się szybkim chwytem początkowym i zwiększoną wytrzymałością połączeń.
CLASSIC FIX KLEJ MONTAŻOWY
Bezbarwny klej rozpuszczalnikowy na bazie kauczuków SBS, przeznaczonym do
prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie, szczególnie w sytuacji,
kiedy potrzebna jest bezbarwna i/lub wytrzymała spoina.
FIX² RAPID KLEJ HIGH-TACK
Wysokiej jakości klej hybrydowy, o bardzo mocnym, natychmiastowym chwycie
początkowym (200 kg/m² w 5 sekund). Łączy wszystkie materiały, w każdych warunkach, tworząc trwałe i elastyczne połączenia o bardzo wysokiej sile spajania.
Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:
duża siła klejenia

doskonała przyczepność

do większości podłoży
odporny na wodę


ZASTOSOWANIE:
Kleją (wzajemnie do siebie lub w dowolnej kombinacji) większość materiałów tj. drewno, kamień, cegła, beton, tynk,

szkło, płyta kartonowo-gipsowa, wełna mineralna i szklana, tworzywo sztuczne.
Polecane do klejenia m.in. listew przypodłogowych, cokołów, progów, schodów, paneli, drewna, płyt z tworzyw sztucz
nych do wszystkich typów powierzchni w budownictwie.
Nazwa produktu

Opakowanie

ilość w opakowaniu

Klej montażowy SBS

kartusz 310 ml

12

Clasic fix klej montażowy

kartusz 310 ml

12

FIX² RAPID Klej high-tack

kartusz 310 ml

6

Więcej informacji na temat oferty klejów montażowych TYTAN na www.tytan.pl lub u Doradcy Techniczno-Handlowego.

Kit do parkietu i paneli TYTAN
Jednoskładnikowa elastyczna masa do uszczelniania. Po utwardzeniu daje się doskonale szlifować i malować. Posiada bardzo dobrą
przyczepność zarówno do powierzchni gładkich, jak i porowatych.

ZALETY:
dobrze się szlifuje i maluje

posiada dobrą przyczepność

szybko się utwardza

ekologiczny i bezzapachowy

dostępny w naturalnych kolorach drewna


ZASTOSOWANIE:
wypełnianie szczelin w parkiecie, boazerii, panelach podłogowych, także w podłogach pływających

uzupełnianie połączeń konstrukcji drewnianych o niskiej prężności

uzupełnianie połączeń konstrukcji drewnianych i drewnopochodnych wymagających elastyczności, takich jak: schody, poręcze

kolor

pojemność

opakowanie

ilość w kartonie

kolor

pojemność

opakowanie

ilość w kartonie

buk

310 ml

kartusz

6

świerk

310 ml

kartusz

6

dąb

310 ml

kartusz

6

wenge

310 ml

kartusz

6

mahoń

310 ml

kartusz

6

wiśnia

310 ml

kartusz

6

orzech

310 ml

kartusz

6

ciemny dąb

310 ml

kartusz

6

sosna

310 ml

kartusz

6
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NOTATKI

Gdańsk

Elbląg

Olsztyn

Szczecin
Bydgoszcz
Białystok

Gorzów
Wielkopolski

Toruń
Warszawa

Poznań

Łódź
Lublin
Wrocław
Częstochowa

Kielce

Opole
Katowice
Kraków

Rzeszów

DORADCY TECHNICZNO - HANDLOWI w regionach:
północny 606-298-459
zachodni 606-298-476
wschodni 696-425-708
centralny 606-298-450
południowy 602-702-607

Dział obsługi zamówień
tel. +48 71-78-38-305,
tel. komórkowy +48 600-455-156

artelit@artelit.pl
www.artelit.pl

ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław,
tel.: 071 / 783 83 01, fax: 071 / 783 83 00
www.selena.pl

