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HYDROIZOLACJE
ZAPRAWY BUDOWLANE, WYLEWKI, POSADZKI
PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Dzięki wysokiej gęstości optycznej oraz zastosowaniu technologii
kwantowej, spoina posiada podwyższone właściwości
absorpcji świetlnej, która potęguje efekt głębokiego MATU

S U P E R M A T T – ROZPRASZA ŚWIATŁO,
ZACHOWUJĄC INTENSYWNOŚĆ KOLORU

WIM NOVA FUGA MATT

WYSOKOELASTYCZNA SPOINA CEMENTOWA

EFEKT ROSY | ECO PROTECT | ANTYBAKTERYJNA | DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
WODOODPORNA, MROZOODPORNA | NISKONASIĄKLIWA | SZEROKOŚĆ SPOINY: 1-20 mm

WIM SILIKON MATT

NEUTRALNY SILIKON SANITARNY

ODPORNY NA PLEŚNIE I GRZYBY | PRZYCZEPNY DO SZKŁA, TERAKOTY, CERAMIKI I METALI | BEZWONNY
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WIM NOVA
FUGA MATT
Superhydrofobowa – z efektem perlenia
Trwały, niezmienny kolor
Odporna na wykwity i przebarwienia
Łatwa do czyszczenia, odporna na wnikanie wody
i zabrudzenia, łatwa do utrzymania w czystości
Na tarasy, balkony i elewacje
Na ogrzewanie podłogowe
Do każdego rodzaju płytek ceramicznych, gresowych,
mozaiki szklanej i kamienia naturalnego
Wysokoelastyczna
Odporna na powstawanie grzybów i pleśni
Do szerokości spoin 1-20 mm
Mrozoodporna, wodoodporna
Klasyfikacja CG2 WA zgodnie z EN 13888

ZASTOSOWANIE:
Zaprawa przeznaczona jest do spoinowania wszystkich rodzajów płytek ceramicznych, gresu, klinkieru, mozaiki szklanej i kamienia naturalnego ułożonych na ścianach i posadzkach. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,
do spoin o szerokości 1 - 20 mm. Zalecana do spoinowania płytek ułożonych na
balkonach, tarasach, elewacjach, ogrzewaniu podłogowym oraz płytach gipsowo-kartonowych. Specjalna dla wilgotnych i mokrych pomieszczeń (np. łazienki,
kuchnie).
DANE TECHNICZNE:
w temperaturze + 23 ºC i wilgotności powietrza 55%
Ilość dodawanej wody : 0,24 - 0,27 l na 1 kg suchej zaprawy
Czas gotowości do pracy: ok. 60 minut
Temperatura pracy: +5 ºC do +35 ºC
Mycie wstępne i proﬁlowanie: po 10 - 30 minutach
Mycie końcowe: po ok. 4 godz.
Możliwość chodzenia: po 6 godz.
Pełna wytrzymałość: po 24 godz.
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Zużycie uzależnione od szerokości i głębokości spoiny a także od wielkości i kształtu płytki. Wzór do obliczania zużycia zaprawy:

A – długość płytki (mm) B – szerokość płytki (mm) C – grubość płytki (mm)
D – szerokość spoiny (mm)
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Wyrób należy przewozić i przechowywać w szczelnie i oryginalnie zamknietych
i oznaczonycgh opakowaniach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią, nie
wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.

Superhydrofobowa

Bez plam
i wykwitów

Zbrojona włóknami

TERMIN WAŻNOŚCI:
W oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez 24 miesiące od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Zaprawa do spoinowania dostarczana jest w opakowaniach 2 kg i 5 kg.
UWAGA:
Uzyskany kolor spoiny może nieznacznie różnić się od wzornika ze względu na:
zbyt rzadką konsystencję aplikowanej zaprawy, niską temperaturę otoczenia, mało
chłonne środowisko płytek i podłoża lub zbyt intensywne wysychanie. Jednakowy
numer serii gwarantuje jednakowy odcień koloru.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 4 (2 kg), 6 (5 kg)

Łatwa w aplikacji

Do wewnątrz
i na zewnątrz

Wodoodporna
i mrozoodporna
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WIM SILIKON
MATT
Neutralny matowy silikon sanitarny
Odporny na pleśnie i grzyby
Przyczepny do szkła, terakoty, ceramiki i metali
O matowej powierzchni po utwardzeniu

WŁAŚCIWOŚCI:
Jednoskładnikowa, trwale elastyczna silikonowa masa uszczelniająca o neutralnym
systemie sieciowania.
ZASTOSOWANIE:
Uszczelnianie i wypełnianie spoin przyłączeniowych i dylatacyjnych w pomieszczeniach narażonych na działanie wody. Do uszczelniania obrzeży akrylowych wanien,
brodzików, kabin prysznicowych, umywalek itp. Nie powoduje matowienia powierzchni akrylowych. Może być także stosowany do kamienia naturalnego należy
jednak wcześniej przeprowadzić próbę w celu określenia wpływu materiału na
spoinowaną powierzchnię.
DANE TECHNICZNE:
Odporność termiczna: -40 °C do +180 °C
Temperatura stosowania i przechowywania: +5 °C do +35 °C
Czas utwardzania wgłębnego: 2 mm/24 h.
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Uzależnione od wymiarów i przekroju spoiny. Przy spoinie o przekroju trójkąta
o bokach 5x5 mm wydajność z tuby 300 ml wynosi 28 mb.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w suchym
i chłodnym pomieszczeniu.
OPAKOWANIE:
Kartusz 300 ml.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 4

PALETA KOLORÓW
Eco Protect

Do wewnątrz

1/00 BIAŁY

1/32 BEŻ

1/13 SZARY

1/34 JASNY BEŻ

1/22 CZARNY

1/44 CZEKOLADA
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WIM NOVA FUGA MAT
– PALETA KOLORÓW

1/00 BIAŁY

1/10 MANHATTAN

1/11 SREBRNY

1/12 TYTAN

1/13 SZARY

1/14 ANTRACYT

1/22 CZARNY

1/29 KREMOWY

1/30 JAŚMIN

1/32 BEŻ

1/33 ECRU

1/34 JASNY BEŻ

1/35 BAHAMA BEŻ

1/41 KARMEL

1/42 BRĄZ

1/43 CYNAMON

1/44 CZEKOLADA

1/47 CAPPUCCINO

1/48 CAFFE LATTE

1/49 WENGE

1/60 MAGNOLIA

2/59 ORZECH

2/60 OLIWKA

2/61 PERGAMON

2/63 KOŚĆ SŁONIOWA

2/65 BŁĘKITNY

2/66 TOFFI

2/73 MOCHA

2/80 PRAWIE BEŻ

2/81 CAMEL

2/82 UMBRA NOVA

2/83 SZTORM

2/84 SABBIA

Kolory produktów mogą w praktyce nieznacznie różnić się odcieniem. Zakup produktu z tej samej serii produkcyjnej gwarantuje ten sam odcień koloru. Próbki prezententowane w katalogu mogą
– ze względu na technologię druku – odbiegać od rzeczywistego wyglądu i mają charakter poglądowy.
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WIM SILKON
SANITARNY
Elastyczny
Bez rozpuszczalników
Do kuchni, łazienek, kabin prysznicowych, na schody,
balkony, tarasy
Odporny na powstawanie grzybów i pleśni
Odporny na detergenty, starzenie i na promienie UV
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Do prac wykończeniowych, szczelin dylatacyjnych
i spoin przyłączeniowych
Do obrzeży wanien, szkła, aluminium, ceramiki
łazienkowej
Mrozo i wodoodporny
Kolory zgodne z gamą kolorystyczną WIM NOVA FUGA
MAT

WŁAŚCIWOŚCI:
Jednoskładnikowa, trwale elastyczna, masa uszczelniająca na bazie polimeru silikonowego o octanowym systemie sieciowania. Dostępna w kolorach zgodnych z kolorami zapraw do spoinowania WIM. Odporna na starzenie, powstawanie grzybów
i pleśni, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, działanie gorącej
wody oraz rozcieńczonych kwasów i alkaliów.
ZASTOSOWANIE:
Do uszczelniania i wypełniania spoin dylatacyjnych i przyłączeniowych pomiędzy
płytkami ceramicznymi i elementami wyposażenia, szczególnie w miejscach narażonych na działanie wody (również wody morskiej), w trakcie prac wykończeniowych
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz w basenach. Do uszczelniania obrzeży
akrylowych wanien, brodzików, kabin prysznicowych, umywalek itp. Nie powoduje
matowienia powierzchni akrylowych. Przy stosowaniu na powierzchniach akrylowych należy wcześniej przeprowadzić próbę w celu określenia wpływu materiału
na spoinowaną powierzchnię.
DANE TECHNICZNE:
w temp. + 20 ºC i 50% wilgotności powietrza
System utwardzania: octanowy
Gęstość objętościowa: 0,96-1,00 g/cm3
Temperatura stosowania: +5 ºC do +35 ºC
Odporność termiczna: -40 ºC do +180 ºC
Czas obrabialności: ok. 10 minut
Czas utwardzania wgłębnego: 2 mm/24 godziny
Twardość Shore A: 20
Powrót elastyczny wg DIN EN ISO 7389: 95%
Poprzeczny moduł rozciągający wg DIN EN ISO 8339: 0,4 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie wg DIN EN ISO 8339: 0,8 N/mm2
Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN EN ISO 8339: 180%
Kolory: gama 42 kolorów zgodna z kolorami WIM FUGA

Elastyczny

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Uzależnione od wymiarów i przekroju spoiny.
Przy spoinie o przekroju trójkąta o bokach 5x5 mm wydajność z tuby 310 ml wynosi 28 mb.

Odporny na grzyby i pleśń

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
30 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w suchym
i chłodnym pomieszczeniu w temp. od +5 ºC do +35 ºC.

Odporny na UV

TERMIN WAŻNOŚCI:
W oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez 30 miesięcy od daty produkcji.
OPAKOWANIE:
Kartusz 310 ml.

Wodoodporny

Mrozoodporny

Do wewnątrz i na
zewnątrz

Do łazienek i kuchni

ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 4
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WIM SILIKON SANITARNY
– PALETA KOLORÓW

0/00 BEZBARWNY

1/00 BIAŁY

1/10 MANHATTAN

1/11 SREBRNY

1/12 TYTAN

1/13 SZARY

1/14 ANTRACYT

1/22 CZARNY

1/29 KREMOWY

1/30 JAŚMIN

1/32 BEŻ

1/33 ECRU

1/34 JASNY BEŻ

1/35 BAHAMA BEŻ

1/41 KARMEL

1/42 BRĄZ

1/43 CYNAMON

1/44 CZEKOLADA

1/47 CAPPUCCINO

1/48 CAFFE LATTE

1/49 WENGE

1/60 MAGNOLIA

2/59 ORZECH

2/60 OLIWKA

2/61 PERGAMON

2/63 KOŚĆ SŁONIOWA

2/65 BŁĘKITNY

2/66 TOFFI

2/73 MOCHA

2/80 PRAWIE BEŻ

2/81 CAMEL

2/82 UMBRA NOVA

2/83 SZTORM

2/84 SABBIA

Kolory produktów mogą w praktyce nieznacznie różnić się odcieniem. Zakup produktu z tej samej serii produkcyjnej gwarantuje ten sam odcień koloru. Próbki prezententowane w katalogu mogą
– ze względu na technologię druku – odbiegać od rzeczywistego wyglądu i mają charakter poglądowy.

WYSOKOELASTYCZNA, SZYBKOWIĄŻĄCA
SPOINA CEMENTOWA

+
NEUTRALNY SILIKON SANITARNY

WIM FUGA OFF-WHITE
WIM SILIKON OFF-WHITE
– PALETA KOLORÓW
SPECIAL SET OF COLOURS

100 BIAŁY

101 ALABASTER

110 MANHATTAN

111 SREBRNY

112 TYTAN

113 SZARY

114 ANTRACYT

115 GRAFIT

116 POPIELATY

117 MARENGO

121 CARBON BLACK

261 PERGAMON

267 SEPIA

268 TABACCO

269 UMBRA

270 BLISKO LATTE

271 VISONE

272 SŁONY KARMEL

273 MOCHA

274 CHYBA BRĄZ

Kolory produktów mogą w praktyce nieznacznie różnić się odcieniem. Zakup produktu z tej samej serii produkcyjnej gwarantuje ten sam odcień koloru. Próbki prezententowane w katalogu mogą
– ze względu na technologię druku – odbiegać od rzeczywistego wyglądu i mają charakter poglądowy.
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WIM FUGA
OFF-WHITE
Od 1 do 20 mm
Szybkowiążąca – możliwość chodzenia po 3 godz.
Wysokoelastyczna
Na ogrzewanie podłogowe
Na tarasy, balkony i elewacje
Odporna na wykwity i przebarwienia
Odporna na powstawanie grzybów i pleśni
Łatwa do czyszczenia, odporna na wnikanie wody
i zabrudzenia, łatwa do utrzymania w czystości
Do każdego rodzaju płytek ceramicznych, gresowych,
mozaiki szklanej i kamienia naturalnego
Mrozo i wodoodporna
Klasyfikacja CG2 WA zgodnie z EN 13888

ZASTOSOWANIE:
Wysokoelastyczna, szybkowiążąca cementowa zaprawa do spoinowania o podwyższonych parametrach, o wysokiej odporności na ścieranie i zmniejszonej absorpcji wody. Zaprawa przeznaczona jest do spoinowania wszystkich rodzajów
płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, gresu, klinkieru, mozaiki szkalnej
i kamienia naturalnego ułożonych na ścianach i posadzkach. Nadaje się do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, do spoin o szerokości 1 - 20 mm. Zalecana
do spoinowania płytek ułożonych na balkonach, tarasach, elewacjach, ogrzewaniu
podłogowym oraz płytach gipsowo-kartonowych. Specjalna dla wilgotnych i mokrych pomieszczeń (np. kabiny natryskowe, łazienki, kuchnie).
DANE TECHNICZNE:
w temperaturze + 23 ºC i wilgotności powietrza 55%
Proporcje mieszania: 0,21 - 0,22 l wody na 1kg
Czas pracy: ok. 40 minut
Temperatura pracy: +5 ºC do +35 ºC
Możliwość chodzenia: po 3 godzinach
Pełna wytyrzymałość: po 24 godzinach
Wytrzymałość na zginanie
- po przechowywaniu w stanie suchym: ≥ 3,5 N/mm²
- po poddaniu cyklom zamrażania/ odmrażania: ≥ 3,5 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie
- po przechowywaniu w stanie suchym: ≥ 15,0 N/mm²
- po poddaniu cyklom zamrażania/odmrażania: ≥ 15,0 N/mm²
Odporność na temperatury: - 25 ºC do + 70 ºC
Odporność na ścieranie: ≤ 1000 mm3
Skurcz: ≤ 2 mm/m
Absorpcja wody:
- po 30 min: ≤ 2 g
- po 240 min: ≤ 5 g
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,20 kg/dm³
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu): ok. 1,80 kg/dm³
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Zużycie uzależnione od szerokości i głębokości spoiny a także od wielkości i kształtu płytki. Wzór do obliczania zużycia zaprawy:

A – długość płytki (mm) B – szerokość płytki (mm) C – grubość płytki (mm)
D – szerokość spoiny (mm)
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Wyrób należy przewozić i przechowywać w szczelnie i oryginalnie zamknietych
i oznaczonycgh opakowaniach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią, nie
wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.
TERMIN WAŻNOŚCI:
W oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez 24 miesiące od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Zaprawa do spoinowania dostarczana jest w opakowaniach 2 kg i 5 kg.
UWAGA:
Uzyskany kolor spoiny może nieznacznie różnić się od wzornika ze względu na:
zbyt rzadką konsystencję aplikowanej zaprawy, niską temperaturę otoczenia, mało
chłonne środowisko płytek i podłoża lub zbyt intensywne wysychanie. Jednakowy
numer serii gwarantuje jednakowy odcień koloru.

CG2

ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 4 (2 kg), 6 (5 kg)
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WIM SILIKON
OFF-WHITE
Odporny na pleśnie i grzyby
Elastyczny, bezwonny
Neutralny silikon sanitarny
Do wanien i brodzików akrylowych
Do kuchni, łazienek, kabin prysznicowych, na schody,
balkony, tarasy
Do kamienia naturalnego i marmurów
Przyczepny do szkła, terakoty, ceramiki i metali
Odporny na detergenty, starzenie i na promienie UV
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Do prac wykończeniowych, szczelin dylatacyjnych
i spoin przyłączeniowych
Mrozo i wodoodporny
Kolory zgodne z gamą kolorystyczną
WIM Fuga OFF-White

WŁAŚCIWOŚCI:
Jednoskładnikowa, trwale elastyczna, bezwonna masa uszczelniająca na bazie polimeru silikonowego o neutralnym systemie sieciowania. Dostępna w kolorach zgodnych z kolorami zapraw do spoinowania WIM OFF-WHITE. Odporna na starzenie,
powstawanie grzybów i pleśni, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV.
ZASTOSOWANIE:
Do uszczelniania i wypełniania spoin dylatacyjnych i przyłączeniowych pomiędzy
płytkami ceramicznymi i elementami wyposażenia, szczególnie w miejscach narażonych na działanie wody (również wody morskiej), w trakcie prac wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Do uszczelniania obrzeży akrylowych
wanien, brodzików, kabin prysznicowych, umywalek itp. Nie powoduje matowienia
powierzchni akrylowych. Może być także stosowany do kamienia naturalnego należy jednak wcześniej przeprowadzić próbę w celu określenia wpływu materiału na
spoinowaną powierzchnię. Przy użyciu WIM SILIKON OFF-WHITE można łączyć
i uszczelniać materiały z aluminium, mosiądzu, miedzi, stali, blachy ocynkowanej,
tworzyw sztucznych i betonu – nie powoduje ich korozji.
DANE TECHNICZNE:
w temp. + 23 ºC i 50% wilgotności powietrza
System utwardzania: oksymowy
Gęstość objętościowa: 0,98-1,02 g/cm3
Temperatura stosowania: +5 ºC do +40 ºC
Odporność termiczna: -40 ºC do +180 ºC
Czas obrabialności: ok. 10 minut
Czas utwardzania wgłębnego: 2 mm/24 godziny
Twardość Shore A: 20
Poprzeczny moduł rozciągający wg ISO 8339: 0,35 N/mm2
Wydłużenie przy zerwaniu wg ISO 8339: 185 %
Kolory: gama 8 kolorów zgodna z kolorami WIM FUGA OFF-WHITE
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Uzależnione od wymiarów i przekroju spoiny.
Przy spoinie o przekroju trójkąta o bokach 5x5 mm wydajność z tuby 300 ml
wynosi 28 mb.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w suchym
i chłodnym pomieszczeniu w temp. od +5 ºC do +35 ºC.
TERMIN WAŻNOŚCI:
W oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez 18 miesięcy od daty produkcji.
OPAKOWANIE:
Kartusz 300 ml.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 4
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WIM EPOXYD
Od 1 do 15 mm
Na ogrzewanie podłogowe
Do miejsc o wysokich wymaganiach higienicznych
(np. kuchnie, łazienki)
Chemoodporna, kwasoodporna
Nienasiąkliwa, odporna na zabrudzenia
Wysoka odporność mechaniczna
Klasyfikacja RG wg EN 13888

ZASTOSOWANIE:
Epoksydowa zaprawa fugowa spełnia wymagania PN-EN 13888 jako RG. Może
też być stosowana jako chemoodporny klej do płytek ceramicznych klasy R2T wg
PN-EN 12004. Chemoodporna, dwuskładnikowa epoksydowa zaprawa fugowa
przeznaczona jest do spoinowania ściennych i podłogowych okładzin ceramicznych wykonanych z płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego,
o szerokości spoin do 15 mm. Przeznaczona do w miejsc narażonych na działanie kwasów, zasad, olejów, rozpuszczalników oraz wody pod wysokim ciśnieniem.
Szczególnie zalecana do stosowania w laboratoriach, akumulatorowniach, garbarniach, mleczarniach, browarach, rzeźniach i innych zakładach przemysłu spożywczego i chemicznego a także w miejscach o wysokich wymaganiach higienicznych
jak szpitale, kuchnie, stołówki, baseny. Jest całkowicie nienasiąkliwa i posiada bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną co umożliwia jej zastosowanie w salonach
samochodowych, myjniach, warsztatach, halach magazynowych i innych miejscach
występowania dużych obciążeń mechanicznych na posadzkę. Nadaje się do spoinowania płytek w zbiornikach wody agresywnej.
SKŁAD:
Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej: składnik A – żywica epoksydowa z wypełniaczem, składnik B – utwardzacz.
DANE TECHNICZNE:
w temp. + 23 ºC i 50% wilgotności powietrza
Gęstość zaprawy: 1,75 g/cm3
Temperatura pracy: +10 ºC do +25 ºC
Czas przydatności do użycia gotowej zaprawy: 20 - 30 min.
Czas wstępnego utwardzenia: 24 godz.
Pełna wytrzymałość chemiczna: po 14 dniach
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 30 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 45 N/mm²
Skurcz: ≤ 1,5 mm/m
Absorpcja wody po 240 minutach: ≤ 0,1 g
Odporność na ścieranie: ≤ 250 mm3
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Zużycie uzależnione od szerokości i głębokości spoiny a także od wielkości i kształtu płytki. Wzór do obliczania zużycia zaprawy:

A – długość płytki (mm) B – szerokość płytki (mm) C – grubość płytki (mm)
D – szerokość spoiny (mm)
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Wyrób należy przewozić i przechowywać w szczelnie i oryginalnie zamkniętych
i opakowaniach, w suchych warunkach w temp. od +5 ºC do +30 ºC.
TERMIN WAŻNOŚCI:
W oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez 18 miesięcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Zaprawa dostarczana jest w opakowaniach 1 i 2 kg.
UWAGA:
Uzyskany kolor spoiny może nieznacznie różnić się od wzornika ze względu na:
zbyt rzadką konsystencję aplikowanej zaprawy, niską temperaturę otoczenia, mało
chłonne środowisko płytek i podłoża lub zbyt intensywne wysychanie. Jednakowy
numer serii gwarantuje jednakowy odcień koloru.
Nienasiąkliwa

Na ogrzewanie
podłogowe

Do basenów

Odporna na
obciążenia

Odporna na
zabrudzenia

ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 6 (2 kg), 5 (1 kg)
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WIM EPOXYD
– PALETA KOLORÓW

1/00 BIAŁY

1/10 MANHATTAN

1/11 SREBRNY

1/12 TYTAN

1/13 SZARY

1/14 ANTRACYT

1/20 CZARNY

1/30 JAŚMIN

1/32 BEŻ

1/33 ECRU

1/34 JASNY BEŻ

1/35 BAHAMA BEŻ

1/41 KARMEL

1/42 BRĄZ

1/44 CZEKOLADA

1/47 CAPPUCCINO

1/48 CAFFE LATTE

1/49 WENGE

2/59 ORZECH

2/60 OLIWKA

2/63 KOŚĆ SŁONIOWA

2/65 BŁĘKITNY

2/66 TOFFI

Kolory produktów mogą w praktyce nieznacznie różnić się odcieniem. Zakup produktu z tej samej serii produkcyjnej gwarantuje ten sam odcień koloru. Próbki prezententowane w katalogu mogą
– ze względu na technologię druku – odbiegać od rzeczywistego wyglądu i mają charakter poglądowy.
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WIM BROKATFUGA
Od 0 do 15 mm
Dekoracyjna, designerska
Z dodatkiem brokatu
Elastyczna
Nienasiąkliwa, odporna na zabrudzenia
Mrozodoporna i wodoodporna
Klasyfikacja CG2 WA zgodnie z EN 13888

ZASTOSOWANIE:
Elastyczna zaprawa do spoinowania, o zmniejszonej absorpcji wody przeznaczona
jest do spoinowania każdego rodzaju płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, gresu, klinkieru i kamienia naturalnego ułożonych na ścianach i posadzkach.
Nadaje się do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, do spoin o szerokości
0–15 mm. Zalecana do spoinowania płytek ułożonych na balkonach, tarasach, elewacjach, ogrzewaniu podłogowym oraz płytach gipsowo-kartonowych. Specjalna
dla wilgotnych i mokrych pomieszczeń (np. kabiny natryskowe, łazienki, kuchnie).
DANE TECHNICZNE:
w temperaturze + 23 ºC i wilgotności powietrza 55%
Ilość dodawanej wody : 0,24 - 0,27 l na 1 kg suchej zaprawy
Czas gotowości do pracy: ok. 60 minut
Temperatura pracy: +5 ºC do +35 ºC
Mycie wstępne i proﬁlowanie: po 10 - 30 minutach
Mycie końcowe: po ok. 4 godz.
Możliwość chodzenia: po 6 godz.
Pełna wytrzymałość: po 24 godz.
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Zużycie uzależnione od szerokości i głębokości spoiny a także od wielkości i kształtu płytki. Wzór do obliczania zużycia zaprawy:

A – długość płytki (mm) B – szerokość płytki (mm) C – grubość płytki (mm)
D – szerokość spoiny (mm)
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Wyrób należy przewozić i przechowywać w szczelnie i oryginalnie zamkniętych
opakowaniach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią (max. dopuszczalna
wilgotność powietrza 75%).
TERMIN WAŻNOŚCI:
W oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez 24 miesiące od daty produkcji
umieszczonej na worku.
OPAKOWANIE:
Zaprawa do spoinowania dostarczana jest w opakowaniach 2 kg i 5 kg.
UWAGA:
Uzyskany kolor spoiny może nieznacznie różnić się od wzornika ze względu na: zbyt
rzadką konsystencję aplikowanej zaprawy, niską temperaturę otoczenia, mało chłonne środowisko płytek i podłoża lub zbyt intensywne wysychanie. Jednakowy numer
serii gwarantuje jednakowy odcień koloru.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 6

CG2

WIM BROKATFUGA
TABELA KOLORÓW
5/00 BIAŁY BROKAT
5/11 SREBRNY BROKAT
5/13 SZARY BROKAT
5/20 CZARNY BROKAT

Kolory produktów mogą w praktyce nieznacznie różnić się odcieniem. Zakup produktu z tej samej serii produkcyjnej gwarantuje ten sam odcień koloru. Próbki prezententowane w katalogu mogą
– ze względu na technologię druku – odbiegać od rzeczywistego wyglądu i mają charakter poglądowy.
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WIM
DIAMOND GROUT
Od 1 do 15 mm
Designerska
Na ogrzewanie podłogowe, do brodzików,
łazienek i kuchni
Specjalna do mozaiki szklanej, płytek szklanych
i płytek metalicznych
Do restauracji, ośrodków rekreacyjnych,
sauny, SPA
Chemoodporna, kwasoodporna
Nienasiąkliwa, odporna na zabrudzenia
Klasyfikacja RG wg EN 13888

ZASTOSOWANIE:
Dekoracyjna, chemoodporna, epoksydowa dwuskładnikowa zaprawa fugowa przeznaczona jest do dekoracyjnego spoinowania ściennych i podłogowych okładzin
ceramicznych wykonanych z płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego, o szerokości spoin od 1 do 15 mm. Jest odporna na działanie kwasów,
zasad, olejów, rozpuszczalników oraz wody pod wysokim ciśnieniem. Szczególnie
zalecana do miejsc o wysokich wymaganiach dekoracyjnych i estetycznych jak
i higienicznych. Jest całkowicie nienasiąkliwa i posiada bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną.
SKŁAD:
Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej: składnik A – żywica
epoksydowa z wypełniaczem, składnik B – utwardzacz.
DANE TECHNICZNE:
w temperaturze + 23 ºC i wilgotności powietrza 55%
Gęstość zaprawy: 1,35 g/cm3
Temperatura pracy: +10 ºC do +25 ºC
Czas przydatności do użycia gotowej zaprawy: 20-30 min.
Czas wstępnego utwardzenia: 24 godz.
Pełna wytrzymałość chemiczna: po 14 dniach
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 30 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 45 N/mm²
Skurcz: ≤ 1,5 mm/m
Absorpcja wody po 240 minutach: ≤ 0,1 g
Odporność na ścieranie: ≤ 250 mm3
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Zużycie uzależnione od szerokości i głębokości spoiny a także od wielkości i kształtu
płytki. Wzór do obliczania zużycia zaprawy:

A – długość płytki (mm) B – szerokość płytki (mm) C – grubość płytki (mm)
D – szerokość spoiny (mm)
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Wyrób należy przewozić i przechowywać w szczelnie i oryginalnie zamkniętych
i opakowaniach, w suchych warunkach w temp. od +5 ºC do +30 ºC.
TERMIN WAŻNOŚCI:
W oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez 18 miesięcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Zaprawa dostarczana jest w opakowaniach 1 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 15

WIM DIAMOND GROUT
TABELA KOLORÓW

301 PLATYNA
302 SREBRO
303 TYTAN
305 CZARNY ONYKS
311 OPAL
312 STARE ZŁOTO
313 SPIŻ

Kolory produktów mogą w praktyce nieznacznie różnić się odcieniem. Zakup produktu z tej samej serii produkcyjnej gwarantuje ten sam odcień koloru. Próbki prezententowane w katalogu mogą
– ze względu na technologię druku – odbiegać od rzeczywistego wyglądu i mają charakter poglądowy.
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WIM SILIKON
DO LUSTER
Do luster, płytek lustrzanych, płytek szklanych i mozaiki
Bezbarwny
Elastyczny, bezwonny
Odporny na promienie UV
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Wodoodporny

WŁAŚCIWOŚCI:
Silikon do luster jest jednoskładnikową, trwale elastyczną masą uszczelniającą
o neutralnym systemie utwardzania. Cechuje się doskonałą przyczepnością do
szkła, glazury, metali oraz do większości podłoży budowlanych: tynku, betonu, cegły, betonu komórkowego i drewna. Silikon do luster jest odporny na długotrwałe
oddziaływanie wilgoci, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
ZASTOSOWANIE:
Silikon do luster jest przeznaczony do przyklejania luster, płytek lustrzanych lub
mozaiki bezpośrednio na podłożu z glazury, tynku, betonu, szkła oraz do wklejania
w ramy metalowe, drewniane i z tworzyw sztucznych. Zalecany jest do ogólnego
stosowania w pracach uszczelniających w budownictwie.
DANE TECHNICZNE:
Temperatura pracy: od +5°C do + 35°C
Odporność termiczna: od – 40°C do + 180°C
Czas obróbki: ok. 10 min.
Wydajność: z 1 kartusza 310 ml uzyskuje się ok. 19 mb spoiny o wymiarach
4 x 4 mm
Czas utwardzania wgłębnego: 2 mm/24 godziny
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +5 do +35°C.
TERMIN WAŻNOŚCI:
W oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez 12 miesiący od daty produkcji.
OPAKOWANIE:
Kartusz 310 ml.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 3

Do luster, szkła, glazury

Elastyczny

Odporny na uv

Wodoodporny

Do wewnątrz
i na zewnątrz
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WIM
ZAPRAWY
KLEJOWE
WIM GRES
WIM GRES SZYBKI
WIM ECOFLEX
WIM FLEX
WIM SUPERFLEX S1
WIM FLEX WHITE
WIM FLEX EXPRESS
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WIM GRES
Specjalny do płytek gresowych
Zwiększona przyczepność i wytrzymałość
Na płyty gipsowo-kartonowe
Grubość warstwy do 7 mm
Mrozoodporna, wodoodporna
Klasyfikacja C1TE wg PN-EN 12004

ZASTOSOWANIE:
Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do mocowania płytek gresowych ale także ceramicznych i klinkierowych o nasiąkliwości powyżej 1 %, wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Maksymalny format płytek wewnątrz pomieszczeń to 45x45 cm, natomiast na zewnątrz – 30x30 cm. Może być również stosowana do układania płytek
na ścianach gipsowo-kartonowych.
DANE TECHNICZNE:
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5 ºC do + 25 ºC
Proporcja mieszania: 6,0 - 6,25 l wody: 25 kg kleju
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4 - 6 godz.
Czas otwarty: min. 30 min.
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 7 mm
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
3,0 - 6,0 kg/m²
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.
TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 5
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WIM GRES SZYBKI
Możliwość chodzenia i spoinowania już po 4 h
Specjalna do płytek gresowych
Zwiększona przyczepność i wytrzymałość
Na płyty gipsowo-kartonowe
Grubość warstwy do 7 mm
Mrozoodporna, wodoodporna
Klasyfikacja C1FT wg PN-EN 12004

ZASTOSOWANIE:
Zaprawa klejąca do mocowania płytek gresowych, ale także ceramicznych i klinkierowych o nasiąkliwości powyżej 1 %, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczególnie zalecana do stosowania w miejscach które nie mogą być długo wyłączone
z użytkowania oraz wszędzie tam gdzie należy szybko wykonać pracę i oddać okładzinę do użytkowania (układanie płytek w jedynej łazience w mieszkaniu, w ciągach
komunikacyjnych, korytarzach, na schodach itp). Niezastąpiona przy stosowaniu w
warunkach obniżonych temperatur. Maksymalny format płytek układanych na tej
zaprawie wewnątrz pomieszczeń to 45x45 cm, natomiast na zewnątrz budynków
30x30 cm. Może być również stosowany do układania płytek na ścianach gipsowo-kartonowych.
DANE TECHNICZNE:
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5 ºC do + 25 ºC
Proporcja mieszania: 5,25 - 5,75 l wody: 25 kg kleju
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. ok. 1 godz.
Czas otwarty: min. 20 min.
Możliwość chodzenia: po ok. 4 godz
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 7 mm
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
3,0 - 6,0 kg/m²
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.
TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 6

4h
SZYBKOWIĄŻĄCY
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WIM ECOFLEX
Grubość warstwy do 10 mm
Żelowa konsystencja ułatwiająca nakładanie
Wysoka plastyczność i lekkość nakładania
Do płyt budowlanych WIM Platte
Do płytek gresowych i kamienia naturalnego
Na ogrzewania podłogowe
Na tarasy, balkony i elewacje
Możliwość klejenia płytek „od góry”
Na płyty gipsowo-kartonowe
Na hydroizolacje
Na płyty cementowo-włóknowe
Mrozoodporna, wodoodporna
Klasyfikacja C2T wg PN-EN 12004

ZASTOSOWANIE:
Elastyczna, średniowarstwowa żelowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Może
być stosowana do klejenia płytek na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych, płyt
budowlanych WIM PLATTE, posadzkach z zamontowanym ogrzewaniem podłogowym, na odpowiednio wykonanych i wyschniętych powłokach hydroizolacyjnych
w kabinach natryskowych, na tarasach i balkonach. Maksymalny format (długość
boków) klejonych płytek wynosi wewnątrz pomieszczeń 60x60 cm, na zewnątrz
30x30 cm. Nadaje się również do układania kamienia naturalnego, niewrażliwego
na działanie wilgoci i przebarwienia.
DANE TECHNICZNE:
w temp. + 23 ºC i wilgotności powietrza 50%
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych, bentonitu, preparatów reologicznych i innych środków modyﬁkujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5 ºC do + 25 ºC
Proporcja mieszania: ok. 5,75 - 6,25 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,23 - 0,25 l wody
na 1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4 godz.
Czas otwarty: < 30 min.
Czas korygowalności: ok. 30 min.
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:
- ściany: po ok.12 godz.
- posadzki: po ok. 24 godz
Odporność na temperaturę: od – 30 ºC do + 70 ºC
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2T (≥ 1 N/mm2)
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
• Płytka o boku do 10 cm, wysokość zęba 4 mm – ok. 2,0 - 3,0 kg/m2
• Płytka o boku 20 - 25 cm, wysokość zęba 6 - 8 mm – ok. 3,0 - 5,0 kg/m2
• Płytka o boku powyżej 30 cm, wysokość zęba 8 - 12 mm – ok. 5,0 - 7,5 kg/m2
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.
TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 7
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WIM FLEX
Na tarasy, balkony i elewacje
Na ogrzewania podłogowe
Do płytek wielkoformatowych 1200x1200
Możliwość klejenia płytek „od góry”
Możliwość klejenia „płytka na płytkę”
Na płyty gipsowo-kartonowe
Grubość warstwy do 10 mm
Mrozoodporna, wodoodporna
Klasyfikacja C2TE wg PN-EN 12004

ZASTOSOWANIE:
Wysokoelastyczna cementowa zaprawa klejąca do płytek ceramicznych, do mocowania płytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych każdego formatu i nasiąkliwości, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Może być stosowany do klejenia
płytek na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych, posadzkach z zamontowanym
ogrzewaniem podłogowym, na odpowiednio wykonanych i wyschniętych powłokach hydroizolacyjnych w kabinach natryskowych, na tarasach, balkonach i w basenach. Nadaje się również do układania kamienia naturalnego niewrażliwego na
działanie wilgoci i przebarwienia.
DANE TECHNICZNE:
w temp. + 23 ºC (±2) i wilgotności powietrza 50 % (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyﬁkujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5 ºC do + 25 ºC
Proporcja mieszania: ok. 6,25 - 6,75 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,25 - 0,27 l wody
na 1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4 - 6 godz.
Czas otwarty: min. 45 min.
Czas korygowalności: min. 30 min.
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:
ściany: 4 - 8 godz.
posadzki: po ok. 24 godz
Odporność na temperaturę: od – 30 ºC do + 70 ºC
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2TE (≥ 1 N/mm2)
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
• Płytka o boku do 10 cm, wysokość zęba 4 mm – ok. 1,6 - 2,0 kg/m2
• Płytka o boku 20 - 25 cm, wysokość zęba 6 - 8 mm – ok. 3,0 - 4,0 kg/m2
• Płytka o boku powyżej 30 cm, wysokość zęba 8 - 12 mm – ok. 4,0 - 6,0 kg/m2
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.
TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 9
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WIM SUPERFLEX S1
Grubość warstwy do 10 mm
Na odkształcalne podłoża (klasa S1)
Bardzo wysoka elastyczność
O zwiększonej przyczepności
Na tarasy, balkony i elewacje
Do płytek wielko i megaformatowych
Do spieków kwarcowych i płytek typu slim
Do przyklejania „płytka na płytkę”
Na ogrzewanie podłogowe
Na płyty OSB
Mrozoodporna, wodoodporna
Klasyfikacja C2TE S1 wg PN-EN 12004

ZASTOSOWANIE:
Wysokoelastyczna, odkształcalna cementowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych o każdym formacie i nasiąkliwości, narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania oraz odkształcenia, wewnątrz
i na zewnątrz pomieszczeń.
Może być stosowany do klejenia płytek na trudnych podłożach takich jak ściany
z płyt kartonowo-gipsowych, płyty OSB, posadzki z ogrzewaniem podłogowym,
odpowiednio wykonane i wyschnięte powłoki hydroizolacyjne w kabinach natryskowych oraz szczególnie na tarasach, balkonach i w basenach. Nadaje się również
do układania kamienia naturalnego, niewrażliwego na działanie wilgoci i przebarwienia.
DANE TECHNICZNE:
w temp. + 23 ºC i wilgotności powietrza 50%
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5 ºC do + 25 ºC
Proporcja mieszania: 6,60 - 7,25 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,26-0,29 l wody na
1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4 - 6 godz.
Czas otwarty: min. 30 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:
ściany: 4 - 8 godz.
posadzki: po ok. 24 godz.
Odporność na temperaturę: od – 30 ºC do + 70 ºC
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2TE S1 (≥ 1 N/mm2)
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
• Płytka o boku do 10 cm, wysokość zęba 4 mm – ok. 1,6 - 2,0 kg/m2
• Płytka o boku 20 - 25 cm, wysokość zęba 6 - 8 mm – ok. 3,0 - 4,0 kg/m2
• Płytka o boku powyżej 30 cm, wysokość zęba 8 - 12 mm – ok. 4,0 - 6,0 kg/m2
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.
TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 13

30

KATALOG PRODUKTÓW • LINIA CERAMICZNA

WIM FLEX WHITE
Grubość warstwy do 10 mm
Do kamienia naturalnego
(marmuru, granitu, trawertynu)
Zawiera biały cement
Do płytek wielko i megaformatowych
Do luksferów
Na ogrzewanie podłogowe
Na tarasy, balkony i elewacje
Możliwość klejenia „płytka na płytkę”
Mrozoodporna, wodoodporna
Klasyfikacja C2TE S1 wg PN-EN 12004

ZASTOSOWANIE:
Wysokoelastyczna, odkształcalna biała zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych, mozaiki szklanej, płytek gresowych i klinkierowych o każdym formacie i nasiąkliwości narażonych na trudne warunki użytkowania oraz odkształcenia,
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nadaje się również do łączenia pustaków
szklanych/luksferów. Szczególnie zalecana do montażu kamienia naturalnego
(np. marmuru, granitu, trawertynu) nawet w jasnych kolorach*. Zaprawę można
stosować do klejenia płytek na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych, płyt budowlanych WIM PLATTE, posadzkach z zamontowanym ogrzewaniem podłogowym,
na odpowiednio wykonanych i wyschniętych powłokach hydroizolacyjnych w kabinach natryskowych, na tarasach i w basenach.
* Nie należy stosować do kamieni wrażliwych na odkształcenia i przebarwienia pod wpływem
wilgoci.

DANE TECHNICZNE:
w temp. + 23ºC (±2) i wilgotności powietrza 50 % (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyﬁkujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5 ºC do + 25 ºC
Proporcja mieszania 6,50 - 7,00 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,26 - 0,28 l wody na
1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4 - 6 godz.
Czas otwarty: min. 30 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:
ściany: 4 – 8 godz.
posadzki: po ok. 24 godz.
Odporność na temperaturę: od – 30 ºC do + 70 ºC
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2TE S1 (≥ 1 N/mm2)
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
• Płytka o boku do 10 cm, wysokość zęba 4 mm – ok. 1,6–2,0kg/m2
• Płytka o boku 20 - 25 cm, wysokość zęba 6 - 8 mm – ok. 3,0–4,0 kg/m2
• Płytka o boku powyżej 30 cm, wysokość zęba 8 - 12 mm – ok. 4,0–6,0 kg/m2
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.
TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 13
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WIM FLEX
EXPRESS
Grubość warstwy do 10 mm
Na odkształcalne podłoża (klasa S1)
Możliwość chodzenia i spoinowania juz po 4h
Bardzo wysoka elastyczność
O zwiększonej przyczepności
Na płyty OSB
Na tarasy, balkony i elewacje
Do basenów
Na ogrzewania podłogowe
Do płytek wielko i megaformatowych
Możliwość klejenia „płytka na płytkę”
Mrozoodporna, wodoodporna
Klasyfikacja C2FTE S1 wg PN-EN 12004

ZASTOSOWANIE:
Wysokoelastyczna, odkształcalna, szybkowiążąca cementowa zaprawa klejąca do
mocowania płytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych o każdym formacie
i nasiąkliwości, narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania oraz odkształcenia, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Ze względu na szybki czas schnięcia doskonale nadaje się do stosowania w miejscach które nie mogą być długo wyłączone z użytkowania oraz wszędzie tam gdzie
należy szybko wykonać pracę i oddać okładzinę do użytkowania (układanie płytek
w, w ciągach komunikacyjnych, korytarzach, na schodach, nocne szybkie remonty
sklepów itp). Niezastąpiona przy stosowaniu w warunkach obniżonych temperatur
(wczesna wiosna, późna jesień).
Może być stosowana do klejenia płytek na trudnych podłożach takich jak ściany
z płyt kartonowo-gipsowych, płyt budowlanych WIM PLATTE, płyty OSB, posadzki
z ogrzewaniem podłogowym, odpowiednio wykonane i wyschnięte powłoki hydroizolacyjne w kabinach natryskowych oraz szczególnie na tarasach, balkonach
i w basenach. Nadaje się również do układania kamienia naturalnego, niewrażliwego na działanie wilgoci i przebarwienia.
DANE TECHNICZNE:
w temp. + 23 ºC (±2) i wilgotności powietrza 50 % (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyﬁkujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5ºC do + 25ºC
Proporcja mieszania: 5,50 - 6,00 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,22 - 0,24 l wody na
1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 1 godz.
Czas otwarty: min. 30 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 4 godz.
Możliwość spoinowania:
ściany i posadzki po ok. 4 godz.
Odporność na temperaturę: od –30 ºC do +70 ºC
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2FTE S1 (≥ 1 N/mm2)
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
• Płytka o boku do 10 cm, wysokość zęba 4 mm – ok. 1,6–2,0kg/m2
• Płytka o boku 20 - 25 cm, wysokość zęba 6 - 8 mm – ok. 3,0–4,0 kg/m2
• Płytka o boku powyżej 30 cm, wysokość zęba 8 - 12 mm – ok. 4,0–6,0 kg/m2

4h
SZYBKOWIĄŻĄCY

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.
TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 13
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WIM ZAPRAWY KLEJOWE
– ZESTAWIENIE WŁAŚCIWOŚCI

Zastosowanie: І

•

możliwe І

••

zalecane І

•••

szczególnie zalecane І b.o. bez ograniczeń І

Rodzaj kleju / Zastosowania
Klasa zaprawy klejącej
Rodzaj okładziny
Max format płytek

WIM ECOFLEX

WIMFLEX

WIM FLEX
WHITE

WIM FLEX
EXPRESS

WIM
SUPERFLEX S1

C2T

C2TE

C2TE S1

C2FTE S1

C2TE S1

60x60 cm

120x120 cm

b.o.

b.o.

b.o.

Płytki nasiąkliwe (glazura, terakota)

•••

•••

•••

•••

•••

Gres

•••

•••

•••

•••

•••

Klinkier

•••

•••

•••

•••

•••

•

•••

••

•••

Spieki kwarcowe

••

Płytki i mozaika szklana
Kamień naturalny

•

••

•••

••

••
•••

Podłoże
Tynki cementowe i cementowo-wapienne

•••

•••

•••

•••

Tynki gipsowe

••

••

••

••

••

Posadzki cementowe (wylewki i jastrychy)

•••

•••

•••

•••

•••

Jastrychy anhydrytowe

••

•••

•••

•••

•••

Ściana z cegieł i pustaków ceramicznych

••

•••

•••

••

•••

Bloczki gazobetonowych i cegły silikatowe

••

•••

•••

••

•••

Płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe

••

•••

•••

•••

•••

Płyty wiórowo-cementowe

•

••

•••

•••

•••

Płyty budowlane WIM PLATTE

••

•••

•••

•••

•••

••

•••

•••

•••

Uszczelnienie zespolone (hydroizolacje)

•

••

•••

•••

•••

Stare okładziny ceramiczne

•

••

•••

•••

•••

Płyty OSB

Lastrico

••

•••

•••

•••

Stare powłoki malarskie

•

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Szczególne warunki
Ogrzewanie podłogowe

••

Tarasy i balkony

•

••

•••

••

•••

Ciągi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe)

••

•••

•••

•••

•••

Elewacje

•

••

•••

••

•••

Baseny
••

Duże obciążenia (np. ruch kołowy)

•••

••

•••

•••

•••

•••

••

Szybkie wykonanie prac
Max grubość warstwy kleju

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

WIM
HYDROIZOLACJE
Systemy uszczelniające WIM:
Do zastosowań wewnętrznych
(łazienki, toalety, kuchnie, pralnie, itp)

WIM PŁYNNA FOLIA
WIM Taśma uszczelniająca TU
WIM Mata uszczelniająca MU
WIM Zestaw łazienkowy
Do zastosowań zewnętrznych
(tarasy, balkony, baseny, SPA i natryski itp.)

WIMOLASTIC
FLEXBAND
WIM Mata uszczelniająco-rozdzielająca MUR
TAŚMA BUTYLOWA samoprzylepna
MATA BUTYLOWA samoprzylepna
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WIM PŁYNNA FOLIA
Gotowa do użycia, płynna masa uszczelniająca
Wysokoelastyczna, jednoskładnikowa
Wodoszczelna
Łatwa w nakładaniu
Na ściany i podłogi
Do łazienek, kabin prysznicowych, pralni
Na ogrzewania podłogowe
Elastyczna po wyschnięciu
Zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni

ZASTOSOWANIE:
Elastyczna jednoskładnikowa masa uszczelniająca do przeciwwilgociowej izolacji
powierzchni w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, na których będą
układane płytki ceramiczne. Jest zalecana wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień wodoszczelności lub występuje wysoka wilgotność (np. w natryskach,
łazienkach, toaletach, pralniach, kuchniach itp.). Hydroizolacja może być stosowana na ściany z płyt kartonowo-gipsowych, ściany tynkowane, ściany z bloczków
gazobetonowych, stare okładziny ceramiczne i kamienne. Nadaje się na posadzki
z zamontowanym ogrzewaniem podłogowym.
DANE TECHNICZNE:
w temp. + 23 ºC i wilgotności powietrza 55%
Konsystencja: półpłynna
Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3
Temperatura pracy: od + 5 °C do + 30 °C
Zużycie na:
- podłożu chłonnym – 1,2 kg/m2
- podłożu o niskiej chłonności – 0,7 kg/m2
Liczba nakładanych warstw: 2
Przerwa technologiczna pomiędzy aplikowanymi warstwami: ok. 3 godz.
Czas schnięcia warstwy: ok. 3 godz. przy 23 °C
Przyczepność: min. 1,5 MPa
Możliwość chodzenia: po 10 - 12 godz.
Możliwość klejenia płytek: po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 godz.)
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Uzależnione od chłonności podłoża, średnio ok. 1,0 kg/m2.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Wyrób należy przechowywać i przewozić w szczelnie i oryginalnie zamkniętych
opakowaniach, w suchych i chłodnych warunkach. Chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami.
TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Produkt dostępny jest w wiaderkach 3,6 kg, 5 kg, 20 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 5 (5 kg), 3 (3,6 kg), 10 (20 kg)
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WIM TAŚMA
uszczelniająca TU
Wodoszczelny elastomer wzmocniony siatką z tkaniny
Do systemów przeciwwodnych
Do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych
Do elastycznego połączenia podłogi ze ścianą

WŁAŚCIWOŚCI:
Specjalny elastomer wzmocniony siatką z tkaniny, posiada właściwości odkształcające. Odporna na działanie wody, praktyczna podziałka ułatwia odmierzanie odcinków o żądanej długości.
ZASTOSOWANIE:
WIM Taśma uszczelniająca służy do zapewnienia ciągłości uszczelnienia podczas
wykonywania powłok izolacji wodochronnych wewnątrz budynków. Jej podstawowym zadaniem jest zamknięcie szczelin dylatacyjnych oraz szczelin montażowych
(połączenia: ściana – ściana, ściana – posadzka, oraz miejsc przechodzenia instalacji przez ścianę lub podłogę) przed wnikaniem przez nie wody i wilgoci. WIM Taśma
uszczelniająca jest przewidziana do stosowania razem z hydroizolacją WIM PŁYNNA
FOLIA. Dostępne są również akcesoria dostosowania w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych oraz mankiety doszczelniające podłączenia instalacji wodnej.
DANE TECHNICZNE:
Szerokość całkowita: 120 mm
Szerokość uszczelnienia: 70 mm
Waga: 40 g/mb
Grubość całkowita: 0,60 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: 5,15 MPa
Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu: 119,47%
Przesiąkanie wody: brak przy 0,5 MPa
Maksymalne ciśnienie: 2,5 bar
Twardość Shore’a: 60
Odporność na temperaturę: od -30 °C do +90 °C
OPAKOWANIA:
Rolki 50 mb
Rolki 10 mb
Akcesoria:
narożniki wewnętrzne karton 25 szt.
narożniki zewnętrzne karton 25 szt.
mankiet uszczelniający karton 25 szt.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 50 (50 mb), 10 (10 mb)

37

KATALOG PRODUKTÓW • LINIA CERAMICZNA

WIM MATA MU

mata uszczelniająca
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
Do izolacji łazienek i brodzików
Do systemów ogrzewania podłogowego
Elastyczna i wodoodporna
Odporna na biodegradację

WŁAŚCIWOŚCI:
Trzywarstwowa mata uszczelniająca przeciw wilgościowo do ścian i posadzek.
Posiada doskonałe właściwości izolacji podpłytkowej wewnątrz pomieszczeń.
Uzyskuje właściwości izolacyjne od razu po skończeniu prac. Daje możliwość jednocześnie wykonania warstwy izolacji z jednoczesnym montażem okładziny.
ZASTOSOWANIE:
Do niezawodnego, szybkiego i elastycznego uszczelnienia w łazienkach, pieszczeniach mokrych lub natryskach, przed ułożeniem płytek ceramicznych oraz z kamienia naturalnego w łazienkach, natryskach i pomieszczeniach mokrych. Szczególnie
nadaje się jako szybki wariant uszczelnienia w przypadku pilnych realizacji budowlanych.
DANE TECHNICZNE:
Kolor: żółty
Grubość: ok 0,51 mm
Ciężar: 297,7 g/m2
Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C
Odporność na temperatury: od –5 °C do + 90 °C
OPAKOWANIA:
Rolka 30 mb
szerokość 1000 mm
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 60
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WIMOLASTIC

HYDROIZOLACJA TARASÓW I BASENÓW
Doskonała do izolacji tarasów i balkonów
Do SPA, natrysków i kabin prysznicowych
Do uszczelniania basenów
Zbrojona mikrowłóknami
Wyjątkowo łatwa w nakładaniu
Paroprzepuszczalna
Wodoszczelna
Wysokoelastyczna
Mrozoodporna, wodoodporna

ZASTOSOWANIE:
Elastyczna dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca do wykonywania elastycznej
powłoki uszczelniającej wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień
wodoszczelności. Zalecany do stosowania na balkonach, tarasach, zewnętrznych
ścianach fundamentowych oraz w natryskach kabinach prysznicowych, SPA,
łazienkach i kuchniach przemysłowych. Nadaje się do miejsc o bardzo dużym
obciążeniu wodnym jak: baseny, zbiorniki na wodę pitną lub ścieki bytowe,
myjnie samochodowe, izolacja podłoży pod wysypiska śmieci. Na zaschniętej powłoce izolacyjnej należy układać płytki ceramiczne przy użyciu elastycznych zapraw
klejących rodziny WIM FLEX.
DANE TECHNICZNE:
w temp. + 23 ºC i wilgotności powietrza 50%
Gęstość nasypowa składnika A: ok. 1,85 kg/dm3
Gęstość składnika B: ok. 1,00 kg/dm3
Temperatura pracy: od +8 ºC do +25 ºC
Czas pracy: 60 minut
Wydajność: ok. 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
Liczba nakładanych warstw: min. 2
Grubość jednej warstwy: max 2 mm
Przerwa technologiczna pomiędzy aplikowanymi warstwami: 3 - 4 godziny
Przyczepność do betonu: ≥ 1,00 MPa
Wydłużenie względne(przy maksymalnej sile rozciągającej: min. 40 %
Odporność na wodę pod ciśnieniem: min. 0,5 MPa (50 m słupa wody)
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: ok. 500 µ
Możliwość chodzenia: po 10 - 12 godzinach
Możliwość klejenia płytek: po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 godziny)
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
uzależnione od typu izolacji:
- izolacja lekka (grubość 2 mm): 3,0 kg/m2
- izolacja średnia (grubość 2,5 mm): 3,75 kg/m2
- izolacja ciężka (grubość 3 mm): 4,5 kg/m2
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętych
opakowaniach przez 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Składnik A chronić przed wilgocią a Składnik B przed mrozem i wysoką temperaturą.
TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Zestawy 32 kg (worek 24 kg + kanister 8 kg) i 16kg (2x6 kg + 2x2 kg)
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 40 (zestaw 32 kg), 20 (zestaw 16 kg)

WIMOLASTIC zestaw 32 kg
(worek 24 kg + kanister 8 kg)

HYDROIZOLACJA TARASÓW I BASENÓW

SPRAWDZONY
W KAŻDYCH WARUNKACH

WIMOLASTIC zestaw 16 kg
(worek 2x6 kg + kanister 2x2 kg)
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FLEXBAND
Szczególnie zalecana na tarasy i balkony
Do stosowania w basenach
Dedykowana do uszczelnień na bazie cementowej
Tworzy nierozdzielne połączenie z materiałem
hydroizolacyjnym
Wzmacnia miejsce styku profilu tarasowego z warstwą
hydroizolacji
Zapewnia szczelności i elastyczność w miejscach
krytycznych warstwy izolacyjnej
Odporna na media agresywne

WŁAŚCIWOŚCI:
Specjalistyczna taśma uszczelniająca do naroży i szczelin dylatacyjnych, wewnątrz
i zewnątrz budynków, składająca się z dwóch warstw białej włókniny poliestrowej,
pomiędzy którymi znajduje się, na całej szerokości warstwa termoplastycznego elastomeru. Posiada optymalną przyczepność do produktów cementowych. Odporna
na działanie środowiska alkalicznego oraz na działanie wody i warunków atmosferycznych. Praktyczna podziałka ułatwia odmierzanie odcinków o żądanej długości.
ZASTOSOWANIE:
WIM FLEXBAND służy do zapewnienia ciągłości uszczelnienia podczas wykonywania powłok izolacji wodochronnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jej
podstawowym zadaniem jest zamknięcie szczelin dylatacyjnych oraz szczelin montażowych (połączenia: ściana – ściana, ściana – posadzka, oraz miejsc przechodzenia instalacji przez ścianę lub podłogę) przed wnikaniem przez nie wody i wilgoci.
WIM FLEXBAND jest przewidziana do stosowania razem z hydroizoilacjami: WIM
PŁYNNA FOLIA WIMOLASTIC, WIM MATA USZCZELNIAJĄCO-ROZDZIELAJĄCA i MATA USZCZELNIAJĄCA oraz spoiwami: WIM STRONG i wszystkie zaprawy
klejowe FLEX. Jest elementem zbrojącym perforację przy montażu proﬁli balkonowych oraz tarasowych. Dostępne są również akcesoria dostosowania w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych oraz mankiety doszczelniające podłączenia
instalacji wodnej i kanalizacujnej.
DANE TECHNICZNE:
Szerokość całkowita: 120 mm
Szerokość uszczelnienia: 120 mm
Grubość: 0,5 mm (± 5%)
Masa powierzchniowa: 440 g/m² (± 5%)
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: > 13,7 MPa
Waga: 44 g/mb
Przesiąkanie wody: brak przy 0,5 MPa
Odporność na temperaturę: od -30 °C do +90 °C
OPAKOWANIA:
Rolki 50 mb
Rolki 10 mb
Akcesoria:
narożniki wewnętrzne, karton 25 szt.
narożniki zewnętrzne, karton 25 szt.
mankiet uszczelniający 10 cmx10 cm, karton 25 szt.
mankiet uszczelniający ze strefą elastyczną ø 150 mm, karton 25 szt.
mankiet podłogowy 45cm x 45 cm, pakowane pojedynczo
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 50 (50 mb), 10 (10 mb)

41

KATALOG PRODUKTÓW • LINIA CERAMICZNA

WIM MATA MUR

mata uszczelniająco-rozdzielająca
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Na tarasy i balkony
Do systemów ogrzewania podłogowego
Elastyczna wodoodporna
Zmniejsza naprężenia między warstwami
Zalecana do płytek wielkoformatowych
Odporna na biodegradację
Zgodna ze Standardami Prac Glazurniczych

WŁAŚCIWOŚCI:
Trzywarstwowa mata uszczelniająca z grubą ﬂizeliną od dołu służącą jako warstwa
odprężająca posadzkę. Posiada doskonałe właściwości izolacji podpłytkowej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Uzyskuje właściwości izolacyjne od razu po
skończeniu prac. Umożliwia to pracę w trudnych do przewidzenia warunkach pogodowych. Daje możliwość jednocześnie wykonania warstwy izolacji z jednoczesnym
montażem okładziny.
ZASTOSOWANIE:
Zalecana do stosowania w przypadku montażu okładzin wielkoformatowych
zwłaszcza w systemach ogrzewania podłogowego z nieprawidłowo wysezonowaną posadzką.
Do szybkiego, niezawodnego i elastycznego uszczelniania oraz redukcji naprężeń
występujących pomiędzy podłożem i okładziną w obszarach zewnętrznych na
powierzchniach balkonów i tarasów, przeznaczonych do wykończenia za pomocą
płytek i płyt ceramicznych oraz z kamienia naturalnego. Umożliwia również układanie wielkoformatowych płyt z gresu na balkonach i tarasach. Specjalna membrana
kompensująca naprężenia pomiędzy podłożem a dużymi formatami okładzin, wynikające z nagłych zmian temperatury. Również do niezawodnego i elastycznego
uszczelnienia zespolonego z podłożem na powierzchniach ściennych i podłogowych w łazienkach, natryskach i pomieszczeniach mokrych. Szczególnie nadaje się
jako szybki wariant uszczelnienia w przypadku pilnych realizacji budowlanych.
DANE TECHNICZNE:
Kolor: żółto-czarny
Grubość: ok 0,87 mm
Ciężar: 345 g/m2
Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C
Odporność na temperatury po zastosowaniu: od –30 °C do + 90 °C
OPAKOWANIA:
Rolka 30 mb, szerokość 1000 mm
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 90
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TAŚMA BUTYLOWA
samoprzylepna

Samoprzylepna – łatwa w aplikacji
Odporna na biodegradację i alkalia
Przeznaczona do stosowania z hydroizolacjami
Wodoszczelna i elastyczna, wytrzymała na rozciąganie
Wysoka przyczepność do PVC i blachy
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI:
Wykonana z wytrzymałej na rozerwanie włókniny polipropylenowej, powleczona
kauczukiem butylowym, zabezpieczonym dwuczęściowym papierem silikonowym.
Przeznaczona do pokrywania hydroizolacjami
ZASTOSOWANIE:
Służy do wzmacniania elastycznych powłok izolacyjnych przede wszystkim na tarasach i balkonach. Szczególnie zalecana jest do uszczelnienia połączeń pomiędzy
obróbką blacharską, a podłożem.
DANE TECHNICZNE:
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5 °C do +25 °C
Baza materiałowa: włóknina polipropylenowa, powleczona kauczukiem butylowym,
zabezpieczonym dwuczęściowym papierem silikonowym
Kolor: butyl szary, włóknina biała
Masa powierzchniowa: ok. 72 g/m
Grubość: 0,85 mm ± 0,10%
Odporność na temperatury: od -35 °C do + 90 °C
OPAKOWANIA:
Rolka (szerokość 100 mm) 30 mb
Rolka (szerokość 150 mm) 30 mb
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 60
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MATA BUTYLOWA
samoprzylepna

Stosowana jako element systemu uszczelnień
zespolonych przy wykonywaniu uszczelnień powłok
pod płytkami ceramicznymi z użyciem WIMOLASTIC –
hydroizolacji tarasów i basenów
Samoprzylepna – prosta w aplikacji
Odporna na biodegradację i alkalia
Wodoszczelna i elastyczna
Wytrzymała na rozciąganie
Do uszczelniania dylatacji oraz krawędzi ścian i podłóg,
Wysoka przyczepność do PVC (do drzwi, progów, okien
tarasowych i balkonowych)
Wysoka przyczepność do blachy (obróbki blacharskie)

WŁAŚCIWOŚCI / ZASTOSOWANIE:
Wykonana z wytrzymałej na rozerwanie włókniny polipropylenowej, powleczona
kauczukiem butylowym, zabezpieczonym dwuczęściowym papierem silikonowym.
Służy do wzmacniania elastycznych powłok izolacyjnych przede wszystkim na tarasach i balkonach. Szczególnie zalecana jest do uszczelnienia połączeń pomiędzy
obróbką blacharską, a podłożem.
DANE TECHNICZNE:
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5 °C do +25 °C
Baza materiałowa: włóknina polipropylenowa, powleczona kauczukiem butylowym,
zabezpieczonym dwuczęściowym papierem silikonowym
Kolor: butyl szary, włóknina biała
Masa powierzchniowa: ok. 72 g/m
Szerokość: 1000 mm
Grubość: 0,85 mm ± 0,10%
Odporność na temperatury: od -35 °C do + 90 °C
OPAKOWANIA:
Rolka (szerokość 1000 mm) 10 mb
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 60

ZAPRAWY
BUDOWLANE
WYLEWKI
POSADZKI
WIM ZAPRAWA SW40
WIM WYLEWKA EXTRA
WIM WYLEWKA MAX 30
WIM POSADZKA CEMENTOWA
EPG (epoksydowa posadzka garażowa)
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WIM
ZAPRAWA SW40
Do wyrównywania i szpachlowania powierzchni
Na ściany i podłogi
Grubość warstwy od 3 – 40 mm
Szybki czas schnięcia, ruch pieszy po 8 godzinach
Do wewnątrz i na zewnątrz
Mrozoodporna i wodoodporna
Wzmocniona włóknami
Klasy CT-C20-F4 wg EN 13813:2003,
zgodna z EN 998-1:2010

ZASTOSOWANIE:
Cementowa szybkoschnąca zaprawa wyrównująca – WIM Zaprawa SW40 przeznaczona jest do miejscowego wypełniania ubytków oraz wyrównywania całych
powierzchni na ścianach i posadzkach, grubością warstwy od 3 do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Zalecana jest do stosowania przed układaniem płytek ceramicznych lub wykonywaniem innych prac budowlanych takich jak wylewanie mas samopoziomujących,
szpachlowanie ścian przed malowaniem, nanoszenie hydroizolacji itp. Zastosowanie zaprawy wyrównującej przed wykonaniem prac okładzinowych pozwala na
ograniczenie zużycia zapraw klejowych.
WIM Zaprawa SW40 szczególnie nadaje się do naprawy i reproﬁlacji powierzchni
betonowych zwłaszcza przy dużym obciążeniu ruchem kołowym lub w nieckach
basenowych. Doskonała do wykonania spadków na tarasach i balkonach. Ze względu na bardzo dobrą przyczepność produktu istnieje możliwość murowania cienką warstwą prowadząc drobne prace murarskie elementów niekonstrukcyjnych
w trakcie wykańczania pomieszczeń.
DANE TECHNICZNE:
w temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyﬁkujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C do +25°C
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki): 1,60 g/cm³
Proporcja mieszania: 4,25 - 5,5 l wody/worek 25 kg zaprawy
(0,17 - 0,22 l wody/1 kg)
Czas pracy: 2 godz.
Możliwość chodzenia: po ok. 8 godz.
Odporność na temperaturę: od –30°C do +70°C
Minimalna grubość warstwy: 3 mm
Maksymalna grubość warstwy: 40 mm
Wytrzymałość zaprawy na ściskanie: min. 20,0 MPa
Wytrzymałość zaprawy na zginanie: min. 4,0 MPa
Przyczepność: min. 0,6 MPa
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
1,6 kg/m² na 1 mm warstwy.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.
TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 7

8h
SZYBKOSCHNĄCA
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WIM WYLEWKA
EXTRA

ZASTOSOWANIE:
Samopoziomująca szybkowiążąca zaprawa cementowa do wykonywania wylewek
wewnątrz pomieszczeń pod różnego rodzaju pokrycia podłogowe. Zalecana do wyrównywania podłoża przed układaniem płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, parkietu, laminowanych i drewnianych paneli podłogowych, wykładzin tekstylnych, z linoleum i PVC. Można ją stosować na najczęściej spotykanych podłożach
(starych i nowych) takich jak: beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy, również
z zamontowanym ogrzewaniem podłogowym. Masa przystosowana jest do aplikowania ręcznego lub maszynowego jednorazową grubością warstwy 1 – 15 mm.
Dzięki wysokiej wytrzymałości na obciążenia i ruch pieszy może być stosowana
zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i użyteczności publicznej.

Grubość warstwy od 1 do 15 mm
Szybkoschnąca
Ruch pieszy po 4 godzinach
Do wyrównywania podłoży
Pod parkiety i panele
Pod wykładziny tekstylne i PVC
Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny
(układanie po 24 godzinach)
Na ogrzewanie podłogowe
Klasy CT-C25-F7 wg PN-EN 13813

DANE TECHNICZNE:
w temp. + 23 ºC i wilgotności powietrza 50%
Gęstość nasypowa (mieszanki suchej): ok. 1,2 kg/dm3
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu): ok. 2,0 kg/dm3
Proporcje mieszania: 5,00 - 5,25 l wody na 25 kg zaprawy
Grubość warstwy: 1 - 15 mm
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 7,0 MPa
Wytrzymałość na ścinanie: ≥ 1,0 MPa
Skurcz liniowy: ≤ 0,06 %
Czas pracy (zużycia przygotowanej masy): ok. 40 minut
Temperatura pracy i podłoża: od +5 °C do +25 °C
Możliwość chodzenia: po 4 - 6 godzinach
Możliwość układania płytek ceramicznych: po 24 godzinach
Możliwość układania parkietu, paneli, wykładzin tekstylnych i PCV: po ok. 7 dniach
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Ok. 1,66 kg suchej zaprawy na 1 m2, na każdy 1 mm grubości warstwy.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią (max. dopuszczalna wilgotność powietrza 75%).
TERMIN WAŻNOŚCI:
9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 7

4h
SZYBKOSCHNĄCA
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WIM WYLEWKA
MAX30

ZASTOSOWANIE:
Samopoziomująca szybkowiążąca zaprawa cementowa do wykonywania wylewek
wewnątrz pomieszczeń pod różnego rodzaju pokrycia podłogowe. Zalecana do wyrównywania podłoża przed układaniem płytek ceramicznych, kamienia naturalnego,
parkietu, laminowanych i drewnianych paneli podłogowych, wykładzin tekstylnych, z linoleum i PVC. Można ją stosować na najczęściej spotykanych podłożach
(starych i nowych) takich jak: beton, jastrych cementowy lub anhydrytowy, również
z zamontowanym ogrzewaniem podłogowym. Masa przystosowana jest do aplikowania ręcznego lub maszynowego jednorazową grubością warstwy 3 - 30 mm.
Dzięki wysokiej wytrzymałości na obciążenia i ruch pieszy może być stosowana
zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i użyteczności publicznej.

Grubość warstwy od 3 do 30 mm
Szybkoschnąca
Ruch pieszy po 4 godzinach
Do wyrównywania podłoży
Pod parkiety i panele
Pod wykładziny tekstylne i PVC
Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny
Klasy CT-C30-F7 wg PN-EN 13813

DANE TECHNICZNE:
w temp. + 23ºC i wilgotności powietrza 50%
Gęstość nasypowa (mieszanki suchej): ok. 1,2 kg/dm³
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu): ok. 2,0 kg/dm³
Proporcje mieszania: 5,00 - 5,5 l wody na 25 kg zaprawy
(0,20 - 0,22 l wody na 1 kg zaprawy)
Grubość warstwy: 3 - 30 mm
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 7,0 MPa
Wytrzymałość na ścinanie: ≥ 1,0 MPa
Skurcz liniowy: ≤ 0,06%
Czas pracy (zużycia przygotowanej masy): ok. 40 minut
Temperatura pracy i podłoża: od +5 °C do +25 °C
Możliwość chodzenia: po 4-6 godzinach
Możliwość układania płytek ceramicznych: po 24 godzinach
Możliwość układania parkietu, paneli, wykładzin tekstylnych i PCV: po ok. 7 dniach
Czas pełnego wiązania i wysychania: 7 dni
Możliwość włączenia ogrzewania podłogowego: po ok. 7 dniach
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
ok. 1,65 kg suchej zaprawy na 1 m² na każdy 1 mm grubości warstwy.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.
TERMIN WAŻNOŚCI:
9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 6

4h
SZYBKOSCHNĄCA
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WIM POSADZKA
CEMENTOWA
Grubość warstwy od 10 do 80 mm
Szybkoschnąca, ruch pieszy po 24 godzinach
Pod masy samopoziomujące
Do ogrzewania podłogowego
Pod parkiety i panele
Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny
Do wewnątrz i na zewnatrz
Mrozoodporna i wodoodporna
Klasy CT-C30-F6-A22 wg wg PN-EN 13813

ZASTOSOWANIE:
Zaprawa cementowa do ręcznego lub maszynowego wykonywania cementowych posadzek oraz podkładów podłogowych pod dowolne wykończenia
takie jak płytki ceramiczne, parkiet, masa samopoziomująca, posadzki epoksydowe itp. Zaprawa przeznaczona jest do stosowania szczególnie tam, gdzie istnieją wymogi w zakresie zwiększonej wytrzymałości na obciążenie (posadzki
w garażach, halach magazynowych, korytarzach, warsztatach).
WIM POSADZKA CEMENTOWA wykorzystywana jest głównie przy realizacji nowych podłóg, ale może być także używana przy pracach remontowych wewnątrz
i zewnątrz budynków w tym również na tarasach i balkonach do wykonywania warstwy dociskowej oraz warstwy spadkowej.
Może być stosowana w typowych układach posadzkowych:
1. Zespolona z istniejącym mineralnym podłożem, minimalna grubość warstwy 10 mm.
2. Na warstwie rozdzielającej (folia, papa) ułożonej na podłożu nośnym – minimalna
grubość warstwy 35 mm.
3. Pływająca, na izolacji termicznej lub akustycznej – minimalna grubość warstwy
40 mm.
4. W systemie posadzki ogrzewanej – grubość monolitu grzewczego, co najmniej
45 mm, w tym minimalna grubość warstwy zaprawy nad górną krawędzią elementu grzejnego – 25 mm.
DANE TECHNICZNE:
w temp. + 23 ºC (±2) i wilgotności powietrza 50 % (±5)
Skład: mieszanka cementów, wypełniaczy mineralnych i środków modyﬁkujących
Maksymalna średnica kruszywa: 3,0 mm
Proporcja mieszania:
ok. 0,08 – 0,15 l wody na 1 kg zaprawy
ok. 2,00 – 3,75 l wody na 25 kg zaprawy
Czas pracy: ok. 1 godziny
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5 ºC do + 25 ºC
Odporność na temperatury: od – 20 ºC do + 60ºC
Możliwość użytkowania / chodzenia: po ok. 24 godzinach
Minimalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm (uzależnione od zastosowania
i wybranego układu konstrukcyjnego)
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 6 N/mm²
Odporność na ścieranie: A 22
Masa suchej zaprawy: 1600-1850 kg/m³
Wydajność: ok. 2000 kg/m³

SZYBKOSCHNĄCY
PODKŁAD
CEMENTOWY

24h
ruch pieszy
po 24h

ZUŻYCIE:
średnio ok. 20 kg zaprawy na 1 m², na każdy 1 cm grubości warstwy
SKŁADOWANIE i TRANSPORT:
na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.
TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.
OPAKOWANIA:
worki papierowe 25 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 2
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EPG

EPOKSYDOWA POSADZKA
GARAŻOWA
Wysoka odporność na ścieranie
Zwiększa odporność termiczną podłoży
Paroprzepuszczalna
Łatwa w aplikacji
Możliwość stosowania na lekko wilgotne podłoża
Nie zawiera rozpuszczalników

ZASTOSOWANIE:
Epoksydowa Posadzka Garażowa przeznaczona jest do wykonania ochronnych powłok malarskich podłoży mineralnych (takich jak beton, zaprawy i jastrychy cementowe, masy samopoziomujące, itp.) w miejscach występowania intensywnych obciążeń
mechanicznych wywołanych intensywnym ruchem pieszym oraz ruchem pojazdów
na kołach ogumionych. Szczególnie zalecana do stosowania w garażach, parkingach,
piwnicach, pomieszczeniach technicznych, halach przemysłowych i magazynowych
itp. Może być aplikowana w wersji gładkiej lub szorstkiej – antypoślizgowej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na powierzchniach poziomych i pionowych.
WŁAŚCIWOŚCI:
Epoksydowa Posadzka Garażowa jest barwioną w masie, dwuskładnikową, dyspergowalną w wodzie farbą epoksydową przeznaczoną do powłokowego zabezpieczania podłoży mineralnych. Jest łatwa w aplikacji, posiada bardzo wysoką przyczepność do betonu wysoką odporność na ścieranie. Po utwardzeniu uzyskujemy
powierzchnię trwałą, estetyczną i łatwą do utrzymania czystości.
UWAGA: Malowanie powinno być wykonywane w temperaturze otoczenia
+12 ºC ÷ +30 ºC, przy wilgotności względnej powietrza max 80%. Wszystkie materiały do wykonywania posadzki powinny być sezonowane co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu lub warunkach, w których będzie wykonywana posadzka.
Temperatura podłoża nie może być niższa niż 12ºC i musi być co najmniej o 3ºC
wyższa od temperatury punktu rosy. Wszystkie dane dotyczą temperatury +20ºC
i wilgotności powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub
wolniejsze twardnienie materiału. Pomieszczenia, w których odbywają się prace
należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować
strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych. W pomieszczeniach konieczna jest sprawna wentylacja.
DANE TECHNICZNE:
Proporcje mieszania (wagowo): 100 części składnika A na 24 części składnika B
Gęstość masy po wymieszaniu składników: 1,32 g/cm3
Lepkość A (kubek Forda ø 6 mm): 72 s
Czas zużycia po wymieszaniu składników: ok. 30 minut
Czas wysychania do 30 (w cienkiej warstwie): 7 godz.
Nakładanie następnej warstwy: po 12 godz.
Ruch pieszy: po 12 godz.
Pełne parametry użytkowe: po ok. 6 dniach
Odporność na zarysowania po 6 dniach (aparat Clemena): 250
Odporność na ścieranie (krążki H-22 obciążenie 1000 g, ubytek masy po
500 cyklach): 133,4 mg
ZUŻYCIE:
0,15–0,5 kg/m2 na 1 warstwę.
OPAKOWANIA:
Zestaw 3 kg (składnik A – 2,43 kg + składnik B – 0,57 kg).
Zestaw 5 kg (składnik A – 4,05 kg + składnik B – 0,95 kg)
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Produkt powinien być przechowywany i transportowany w oryginalnych, szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w suchych i przewiewnych warunkach w temperaturze od +5 ºC do +25 ºC. Okres przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 35 (zestaw 5 kg), 21 (zestaw 3 kg)

EPOKSYDOWA
POSADZKA
GARAŻOWA
– PALETA
KOLORÓW

7023 SZARY

7021 ANTRACYT

1003 ŻÓŁTY

5015 NIEBIESKI

6010 ZIELONY

9003 BIAŁY

9005 CZARNY
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Kolory produktów mogą w praktyce nieznacznie różnić się odcieniem. Zakup produktu z tej samej serii produkcyjnej gwarantuje ten sam odcień koloru. Próbki prezententowane w katalogu mogą
– ze względu na technologię druku – odbiegać od rzeczywistego wyglądu i mają charakter poglądowy.
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WIM GRUNT
EPOKSYDOWY
Zwiększa odporność na ścieranie
Tworzy powłokę odporną na agresywne media
Impregnuje beton i zmniejsza nasiąkliwość
Poprawia przyczepność klejów i powłok epoksydowych

ZASTOSOWANIE:
Bezwodna reaktywna żywica na bazie epoksydowej przeznaczona jest do gruntowania i wzmacniania słabych podłoży mineralnych przed aplikacją wszelkiego rodzaju
powłok izolacyjnych, oraz zapraw, klejów cementowych. Zalecana jest do wzmacniania nasiąkliwych podkładów cementowych oraz jako środek penetracyjny pod epoksydowe systemy żywiczne. Zwiększa odporność podłoża na ścieranie i działanie wody
zwykłej i morskiej, benzyny, olejów, tłuszczy jak też licznych ługów, kwasów i innych
związków chemicznych. Może być wykorzystywany do impregnowania powierzchni
betonu przeznaczonego do bezpośredniego użytkowania, do kamieni naturalnych,
cegły i klinkieru.
WŁAŚCIWOŚCI:
WIM GRUNT EPOKSYDOWY jest produktem o niskiej lepkości. Tworzy dwuskładnikową kompozycją epoksydową, która po zaschnięciu charakteryzuje się zwiększoną odpornością na działanie kwasy, zasady i ługi.
UWAGA: W pomieszczeniach konieczna jest sprawna wentylacja. Prace powinny
być prowadzone w temperaturze otoczenia 18 ÷ 25 °C, przy wilgotności względnej
powietrza max 80%. Pomieszczenia, w których odbywają się prace należy wydzielić
i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną
przed użyciem otwartego ognia a w szczególności prac spawalniczych.
DANE TECHNICZNE:
(w temp. + 20 °C i wilgotności 65 %):
Temperatura pracy: od +10 °C do +35 °C
Skład: żywica epoksydowa
Rozpuszczalnik: tak
Gęstość: 0,94 g/cm (+/- 0,01 g/cm³)
Proporcje mieszania:
Składnik A (żywica) – 100 części
Składnik B (utwardzacz) – 20 części
Stosunek wagowy: 10:2
Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk, polewanie
Czas pracy: min. 2 godziny od chwili zmieszania
Ilość wymaganych warstw: od 1 do 2
Odstęp czasu między aplikacją warstw: min 6 godz ÷ max 48 godz.
Pełne parametry użytkowe: po 7 dniach
Środek czyszczący: rozcieńczalnik acetonowy
ZUŻYCIE:
• jako grunt – ok. 0,20 ÷ 0,40 kg/m²
• jako impregnat – ok. 0,10 ÷ 0,15 kg/m²
OPAKOWANIA:
Zestaw 4 kg (składniki A+B).
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Produkt powinien być przechowywany i transportowany w oryginalnych, szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w suchych i przewiewnych warunkach w temperaturze od +5 ºC do +25 ºC. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 8
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WIM ŚRODEK
GRUNTUJĄCY
Szybkoschnący
Do ścian, posadzek i sufitów
Zmniejsza nasiąkliwość
Poprawia przyczepność
Zapobiega pyleniu

ZASTOSOWANIE:
Jest preparatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania starych i nowych
podłoży nadmiernie nasiąkliwych. Zmniejsza chłonność tynków wapiennych i gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych i wylewek anhydrytowych, bloczków z betonu
komórkowego oraz cegieł ceramicznych i silikatowych. Wzmacnia stare, pyliste
podłoża i wyrównuje czas wiązania zapraw klejowych, szpachlowych, wyrównujących i samopoziomujących. Zalecany przed wykonaniem posadzek i podkładów
podłogowych, tynków mineralnych a także przed malowaniem. Nadaje się gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych przed przyklejeniem płytek ceramicznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
WŁAŚCIWOŚCI:
Jest preparatem produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywicy akrylowej. Posiada dużą zdolność penetracji, wnika głęboko w podłoże, przez
co wpływa na jego wzmocnienie i wyrównanie chłonności na całej powierzchni.
Zapobiega wchłanianiu nadmiernej ilości wilgoci z zapraw do podłoża i pozwala na
równomierną szybkość wiązania a także uzyskanie właściwych parametrów wytrzymałościowych. Charakteryzuje się szybkim wysychaniem. Zagruntowane preparatem podłoże zwiększa przyczepność stosowanych klejów, tynków i innych zapraw
oraz zmniejsza zużycie farb. Po wyschnięciu preparat jest bezbarwny.
WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY jest emulsją gotową do bezpośredniego użycia. Nie
wolno jej łączyć z innymi, podobnymi wyrobami. Dopuszczone jest rozcieńczanie
w proporcji 1:1.
ZUŻYCIE:
W zależności od chłonności podłoża. Średnio zużywa się od 0,05–0,2 kg na 1m².
SKŁADOWANIE i TRANSPORT:
Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych
opakowaniach, w temperaturze powyżej 5 ºC. Chronić przed przegrzaniem i mrozem.
TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIA:
Kanistry 5 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 2
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WIM ŚRODEK
WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCY
Głębokopenetrujący
Na podłoża gipsowe i cementowe
Zmniejsza nasiąkliwość
Poprawia przyczepność
Wzmacnia podłoże

ZASTOSOWANIE:
Jest preparatem głęboko penetrującym przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania starych i nowych podłoży nasiąkliwych. Zmniejsza chłonność tynków wapiennych
i gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych i wylewek anhydrytowych oraz bloczków
z betonu komórkowego. Wzmacnia stare, pyliste podłoża i wyrównuje czas wiązania
zapraw klejowych, szpachlowych, wyrównujących i samopoziomujących. Zalecany
przed wykonaniem posadzek i podkładów podłogowych a także tynków mineralnych.
Może być stosowany w ogrzewanych konstrukcjach podłogowych. Do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz.
WŁAŚCIWOŚCI:
Jest preparatem produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywicy akrylowej. Posiada dużą zdolność penetracji, wnika głęboko w podłoże, przez co
wpływa na jego wzmocnienie i wyrównanie chłonności na całej powierzchni. Zapobiega wchłanianiu nadmiernej ilości wilgoci z zapraw do podłoża. Pozwala tym samym na uzyskanie równomiernej szybkości wiązania a także uzyskanie właściwych
parametrów wytrzymałościowych. Zagruntowanie preparatem podłoża zwiększa
przyczepność stosowanych klejów, tynków i innych zapraw oraz zmniejsza zużycie
farb. Po wyschnięciu preparat jest bezbarwny. WIM ŚRODEK WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCY jest emulsją gotową do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi, podobnymi wyrobami.
ZUŻYCIE:
W zależności od chłonności podłoża. Średnio zużywa się od 0,05–0,2 kg na 1m².
SKŁADOWANIE i TRANSPORT:
Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych
opakowaniach, w temperaturze powyżej 5 ºC. Chronić przed przegrzaniem i mrozem.
TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIA:
Kanistry 5 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 4
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WIM WARSTWA
KONTAKTOWA
Poprawia przyczepność
Na OSB i lastrico
Na stare okładziny ceramiczne
Na stare powłoki malarskie
Szybkochnąca
Bez rozpuszczalników

ZASTOSOWANIE:
Preparat przeznaczony jest do gruntowania trudnych i niechłonnych podłoży
przed zastosowaniem klejów do pytek ceramicznych, hydroizolacii, tynków, mas
samopoziomujących i szpachlowych itp. Na powierzchniach pionowych i poziomych. WIM Warstwa kontaktowa zwiększa przyczepność do gruntowanego podłoża silnie do niego przylegając tworząc jednocześnie dzięki swojej zwartej powłoce
i chropowatej strukturze podłoże właściwe dla wszelkiego rodzaju nakładanych
materiałów mineralnych. Po wyschnięciu preparat stanowi barierę między podłożem a nowo nakładaną warstwą ograniczając ich wzajemne oddziaływanie.
Zapobiega zbyt szybkiemu odciąganiu wody z zaprawy do podłoża jak również zabezpiecza materiały chłonne (drewno, gips) przed zawilgoceniem. WIM Warstwa
kontaktowa nadaje się do stosowania na gładkich i niechłonnych podłożach takich
jak stare okładziny ceramiczne, lastrico, zatarty na gładko beton, stare mocno przylegające do podłoża powłoki malarskie, kleje i wykładziny PCV. Można ją również
stosować na powierzchniach drewnopochodnych (płyty wiórowe, OSB, deski) oraz
gipsowych (płyty g–k, tynki gipsowe, podłogowe płyty włókowo-gipsowe) oraz
anhydrytowych (wylewki anhydrytowe). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń.
WŁAŚCIWOŚCI:
WIM warstwa kontaktowa jest szybkoschnącym preparatem produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywicy akrylowej oraz mączek kwarcowych.
Zawartość kruszywa w podkładzie nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatość, która ułatwia nakładanie kolejnych warstw, a także zwiększa powierzchnię
połączenia zapraw klejących z podłożem. Ponadto wyrównuje chłonność podłoża
zapewniając nowej warstwie jednakowe warunki wiązania na całej powierzchni niezależnie od rodzaju podłoża. Pozwala to na osiąganie przez nakładane zaprawy (kleje, tynki, szpachle, gładzie gipsowe) właściwych parametrów wytrzymałościowych
oraz ogranicza tym samym możliwość powstawania plam na powierzchni warstwy
wykończeniowej.
WIM warstwa kontaktowa posiada jasnoﬁletową barwę.
DANE TECHNICZNE:
Przyczepność do betonu: min. 1 MPa
Temperatura stosowania (podłoża i otoczenia): od +5 °C do +30 °C
ZUŻYCIE:
Średnio 0,3 kg/m².
SKŁADOWANIE i TRANSPORT:
Preparat należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed
mrozem i przegrzaniem.
TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIA:
Wiaderka plastikowe 3 kg.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 2
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WIM UMD

uszczelniająca masa
dylatacyjna
Dwuskładnikowa poliuretanowa masa dylatacyjna
Do wypełniania szczelin, rys i pęknięć
Łatwa aplikacja – półpłynna konsystencja
Wysoka wytrzymałość
Szeroki zakres zastosowania – od 5 do 30 mm

ZASTOSOWANIE:
USZCZELNIAJĄCA MASA DYLATACYJNA przeznaczona jest do wypełniania skurczowych i konstrukcyjnych poziomych szczelin dylatacyjnych o szerokości od 5 do 60 mm
w okładzinach ceramicznych, podkładach i posadzkach betonowych (w tym szczelin
obrabianych stalowymi kształtownikami), w posadzkach żywicznych oraz w podkładach cementowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
USZCZELNIAJĄCA MASA DYLATACYJNA może być również stosowana do wykonywania iniekcji uszczelniających rys i pęknięć w betonie oraz wykonywania zabezpieczeń ochronnych na powierzchniach poziomych w obiektach budownictwa ogólnego,
przemysłowego i użyteczności publicznej, w tym również w branży żywnościowej,
z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu z żywnością.
WŁAŚCIWOŚCI:
Dwuskładnikowy, płynny elastomer poliuretanowy, którego składniki po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach polimeryzują dając trwale elastyczną, rozciągliwą
i odporną na szereg czynników chemicznych masę uszczelniającą.
WIM USZCZELNIAJACA MASA DYLATACYJNA powinna być stosowana w temperaturze otoczenia 10 °C÷25 °C, przy wilgotności względnej powietrza max 80%.
Pomieszczenia, w których odbywają się prace należy wydzielić i zabezpieczyć przed
wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia a w szczególności prac spawalniczych.
DANE TECHNICZNE:
Proporcje mieszania w częściach wagowych (A÷B): 100÷17
Czas przydatności do użycia po zmieszaniu składników: ok. 30 minut
Temperatura pracy: od +10 °C do +25 °C
Czas utwardzania w temp. 20 °C, wg PN-EN 196-3:2006:
początkowy: 6 godzin; końcowy: 13 godzin
Pełne parametry użytkowe: 7 dni
Kolor produktu po utwardzeniu (wg karty kolorów WIM): 1/13, 1/14, 1/32, 1/44
Wytrzymałość na temperaturę: od -30 °C do +80 °C
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 4,0 MPa
Przyczepność (wg PN-EN ISO 4624:2004):
• do podłoża ceramicznego: ≥ 1,8 MPa
• do podłoża betonowego: ≥ 2,6 MPa
Skurcz liniowy: ≤ 0,03 %
ZUŻYCIE:

Szerokość spoiny 5 mm / głębokość spoiny 5 mm
Szerokość spoiny 6 mm / głębokość spoiny 6 mm
Szerokość spoiny 8 mm / głębokość spoiny 8 mm
Szerokość spoiny 10 mm / głębokość spoiny 10 mm
Szerokość spoiny 12 mm / głębokość spoiny 12 mm
Szerokość spoiny 15 mm / głębokość spoiny 15 mm
Szerokość spoiny 20 mm / głębokość spoiny 30 mm

– zużycie ok. 0,035 kg/m²
– zużycie ok. 0,050 kg/m²
– zużycie ok. 0,090 kg/m²
– zużycie ok. 0,140 kg/m²
– zużycie ok. 0,225 kg/m²
– zużycie ok. 0,350 kg/m²
– zużycie ok. 0,810 kg/m²

SKŁADOWANIE i TRANSPORT:
Produkt powinien być przechowywany i transportowany w oryginalnych, szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w suchych i przewiewnych warunkach w temperaturze od +5 °C do +25 °C.

TABELA KOLORÓW
1/13
1/14

Kolory produktów mogą w praktyce nieznacznie różnić się odcieniem. Zakup produktu
z tej samej serii produkcyjnej gwarantuje ten sam odcień koloru. Próbki prezententowane
w katalogu mogą – ze względu na technologię druku – odbiegać od rzeczywistego wyglądu
i mają charakter poglądowy.

TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
OPAKOWANIA:
Zestaw 0,9 kg (składnik A – 0,75 kg + składnik B – 0,15 kg)
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 10
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WIM EPOSERVICE
Do czyszczenia płytek z nalotów i zabrudzeń fugą
epoksydową
Do usuwania resztek fugi epoksydowej
Usuwa fugi epoksydowe nawet po ich pełnym
utwardzeniu
Całkowicie usuwa fugę epoksydową

ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony jest do czyszczenia powierzchni i usuwania pozostałosci fug
epoksydowych stosowanych do spoinowania wszystkich rodzajów płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, gresu, klinkieru i mozaiki szklanej ułożonych na
ścianach i posadzkach. Na materiałach wrażliwych na kwasy takich jak marmur lub
jego konglomeraty użycie produktu może spowodować zmatowienie powierzchni.
W takich przypadkach należy przeprowadzić próbę własną oddziaływania preparatu i ewentualnie uwzględnić czynności umożliwiające uzyskanie wcześniejszego
połysku. EPOSERVICE może być również do usuwania naklejek, zabrudzeń po tasmach i po farbach olejnych.
WŁAŚCIWOŚCI:
Preparat jest zagęszczonym roztworem wodnym mieszaniny kwasów organicznych,
emulgatorów i środków powierzchniowo czynnych. Oddziałuje selektywnie na polimer, rozpuszcza go i ułatwia usunięcie z powierzchni. W odróżnieniu od podobnych
produktów czyszczących dostępnych na rynku produkt ten jest bardzo skuteczny
zarówno w przypadku żywic świeżo aplikowanych jak i całkowicie usieciowanych
(zwiazanych i utwrdzonych), suchych i zwartych. EPOSERVICE charakteryzuje się
szybkim i głębokim działaniem. Dzięki zagęszczonej formule można go stosować
również na powierzchniach pionowych, przy czym jego skuteczność pozostaje nadal wysoka.
DANE TECHNICZNE:
w temp. + 20 ºC
ciężar właściwy: 1,029 g/cm3
wygląd: jednolita gęsta ciecz
zapach: charakterystyczny
kolor: jasnożółty
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
100 – 150 ml/m2
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Środek przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed mrozem
i przegrzaniem. Upływ czasu nie wpływa na parametry i właściwości produktu.
OPAKOWANIE:
butelki 1 l.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 18
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WIM GRES-SERVICE
Rozpuszcza zabrudzenia z cementu i wykwity
węglanu wapnia
Usuwa z płytek resztki zaprawy spoinującej
Nie uszkadza spoin
Przywraca świeży wygląd starym spoinom

ZASTOSOWANIE:
Preparat na bazie kwasu organicznego, przeznaczony do usuwania nalotów cementowych i wapiennych. Skutecznie rozpuszcza pozostałości cementowych zapraw
klejowych i spoinujących oraz wykwity wapienne pojawiające się na powierzchni
fug i płytek ceramicznych. Zalecany do czyszczenia nowo ułożonej okładziny ceramicznej a także do mocno zabrudzonych starych płytek.
DANE TECHNICZNE:
w temp. + 20 ºC
pH: 1,0
ciężar właściwy: 1,027 g/cm3
wygląd: jednolita ciecz
zapach: charakterystyczny
kolor: bursztynowy
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Uzależnione od stopnia rozcieńczenia i intensywności zabrudzenia ok. 10 - 20 m2
z opakowania.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Środek przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed mrozem
i przegrzaniem. Upływ czasu nie wpływa na parametry i właściwości produktu.
OPAKOWANIE:
Butelki 1 l.
UWAGI:
Nie stosować do marmuru i innych wrażliwych na kwasy materiałów. W celu
sprawdzenia odporności należy przeprowadzić na niewidocznym fragmencie próbę
działania preparatu.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 16
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WIM KLAMRY
DO ZSZYWANIA
BETONU

ZASTOSOWANIE/WŁAŚCIWOŚCI:
Wykonane ze specjalnej stali nierdzewnej klamry o falistym kształcie, przeznaczone
do naprawy pęknięć i rys w jastrychach, betonie lub posadzkach żywicznych.
Przeznaczone do zastosowania z WIM STRONG TURBO (300 ml) i WIM SZNUR
DYLATACYJNY.
OPAKOWANIE:
25 szt.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 3

WIM DYBLE
DYLATACYJNE
SL 300/4

ZASTOSOWANIE/WŁAŚCIWOŚCI:
Specjalne, elastyczne dyble z wytrzymałym stalowym trzpieniem wykonanym ze
specjalnej stali, pokryte tworzywem sztucznym, zapobiegające pionowemu przemieszczaniu się poszczególnych cześci jastrychu względem siebie.
Do użycia przed lub po wykonaniu jastrychu. W pomieszczeniach i na zewnątrz.
Do wszystkich rodzajów jastrychów mineralnych.
OPAKOWANIE:
5 szt.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 3
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WIM SZNUR
DYLATACYJNY
Do wypełniania szczelin
Elastyczny
Odporny na starzenie
Nienasiąkliwy

ZASTOSOWANIE/WŁAŚCIWOŚCI:
Zapewnia prawidłową rozciągliwość materiału dylatacyjnego oraz zmniejsza jego
zużycie. Łatwo dopasowuje się do szczelin dylatacyjnych. Do zastosowań wewnątrz oraz na zewnątrz.
DANE TECHNICZNE:
Średnica: 6/8/10/13 mm
Długość: 25 m
kolor: szary
odporność na temperatury: -30°C / +90°C
OPAKOWANIE:
25 szt.
ILOŚĆ PUNKTÓW PZP: 2

KLIPSY
MONTAŻOWE
BILLY CLICK
Opakowanie konfekcjonowane po 2 szt. w blisterze
Ułatwia prawidłowe doszczelnienie podejść wodnych
Do stosowania z mankietami ze strefą elastyczną
Do wielokrotnego użytku
Do rur o średnicy od ¼” do ½” (cala)

SPOSÓB UŻYCIA:
Klips montażowy należy nałożyć na wystający element podejścia wodnego armatury sanitarnej. Następnie za pomocą hydroizolacji lub klejo-uszczelniacza zamontować mankiet w taki sposób aby jego strefa elastyczna wywinięta na klips. Następnie można układać okładzinę i zgodnie z potrzebą wkręcać i wykręcać elementy
hydrauliczne (korki, przedłużki itp.) Po skończonych pracach klips należy usunąć.
DANE TECHNICZNE:
Kolor: żółty
Materiał: tworzywo sztuczne

62

KATALOG PRODUKTÓW • LINIA CERAMICZNA

WIM STRONG
KOTWA CHEMICZNA
Uniwersalna masa klejąco-uszczelniająca
do montażu płyt budowlanych WIM PLATTE

WŁAŚCIWOŚCI:

WIM STRONG jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, gotowym do użycia elastycznym klejem i uszczelniaczem na bazie polimeru
hybrydowego o neutralnym systemie utwardzania. Posiada wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, wysokie i niskie temperatury, oraz promieniowanie UV. Posiada bardzo dobrą przyczepność do
większości materiałów i podłoży stosowanych w budownictwie: zapraw
cementowych, szkła, aluminium, płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, polistyrenu ekstrudowanego (XPS), ABS, styropianu, stali czy
drewna. Doskonale nadaje się do uszczelniania lekko nawilżonych nieporowatych powierzchni.

ZASTOSOWANIE:

Do montażu, klejenia i uszczelniania elementów wykonanych z różnorodnych materiałów jak np. płytki ceramiczne, kamień naturalny, drewno,
szkło, metal, tworzywa sztuczne, styropian. Rekomendowany do klejenia
i uszczelniana płyt budowlanych WIM PLATTE (z rdzeniem z polistyrenu
ekstrudowanego XPS pokrytego zaprawą cementową i zbrojonego siatką).
Nadaje się również do wodoszczelnego klejenia i uszczelniania styków krawędzi mat i taśm uszczelniających z włókniną polipropylenową jak również
do wypełniania szczelin dylatacyjnych i spoin przyłączeniowych pomiędzy
płytkami ceramicznymi a innymi elementami wykończenia, szczególnie na
zewnątrz budynków. WIM STRONG może być malowany farbą.

DANE TECHNICZNE:

Baza materiałowa: polimer hybrydowy
Kolor: biały, szary
Temperatura pracy: +5 °C do +40 °C
Czas tworzenia naskórka (23 oC i 50% R.H.): ok. 10 min.
Szybkość utwardzania (23 oC i 50% R.H.): 2,5-3 mm/dobę
Gęstość (ISO 1183): 1,48 g/cm3
Twardość Shore A: 35-40
Zmniejszenie objętości po utwardzeniu: < 3,5%
Maksymalna deformacja: 25%
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339-40): 350%
Moduł przy 100% wydłużenia (ISO 8339-40): 0,680 N/mm2
Moduł przy zerwaniu (ISO 8339-40): 1,250 N/mm2 (12,5 kg/cm2)
Odporność termiczna: –40 °C do +90 °C

ZUŻYCIE:

Klejenie: ok. 150g/m2 na 1 mm grubości warstwy.
Wypełnianie spoin: uzależnione od wielkości szerokości i głębokości spoiny.

PRZECHOWYWANIE i TRANSPORT:

18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu,
w temperaturze +5 °C do +35 °C.

OPAKOWANIA:

Kartusz 290 ml
Karton 25 szt.
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WIM STRONG
TURBO

WŁAŚCIWOŚCI:

Dwuskładnikowa, chemoutwardzalna, szybko
twardniejąca masa na bazie żywicy poliestrowej
bez styrenu

Nie wydziela ostrej woni (brak styrenu), Bardzo wygodna w użyciu, opakowanie posiada specjalny mieszacz dwóch składników nakładany na
jedno tłokowy kartusz. Dzięki takiemu rozwiązaniu do aplikacji wystarczy standardowy pistolet do kartuszy. Daje możliwość kotwienia blisko
krawędzi podłoża (brak ryzyka wyszczerbień). Możliwość stosowania na
zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Umożliwia pracę w niskich temperaturach (od -5 oC otoczenia).

ZASTOSOWANIE:

Może być stosowany jako masa naprawcza do wypełniania otworów i reproﬁlacji i wzmacniania krawędzi np. schodów. Dzięki krótkiemu czasowi
potrzebnemu do uzyskania pełnej wytrzymałości sprawdza się również
jako sztywne uszczelnienie elementów metalowych w systemach tarasowych i basenowych. Doskonale nadaje się do łączenia dylatacji lub szycia
pęknięć zarówno na posadzkach jak i na ścianach naprawę pęknięć można
wzmocnić za pomocą opcjonalnych metalowych spinek. Doskonale sprawdza się jako kotwa chemiczna dając najbezpieczniejsze zamocowanie zarówno do materiałów pełnych jak i z pustymi przestrzeniami. Doskonale
łączy ze sobą takie materiały jak beton, płytki ceramiczne, kamienie naturalne, drewno, metal.

DANE TECHNICZNE:

Baza modyﬁkowana żywica poliestrowa bez styrenu
Czas żelowania / osadzania: 50 minut (przy –5 °C)
12 minut (przy +5 °C)
6 minut (przy +15 °C)
3 minuty (przy +25 °C)
Czas wiązania / utwardzania: 90 minut (przy –5 °C)
50 minut (przy +5 °C)
35 minut (przy +15 °C)
30 minut (przy +25 °C)
Odporność na ściskanie wg ASTM 695: 53,55 N/mm²
Odporność na rozciąganie wg ASTM 638: 12,48 N/mm²
Moduł elastyczności wzdłużnej 9651,33 N/mm²
Temperatura otoczenia od –5 °C do +25 °C
Temperatura kartusza +20 °C

Opcja:
Klamry do zszywania
betonu (25 szt.)

PRZECHOWYWANIE i TRANSPORT:

12 miesięcy. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od
+5 °C do maksymalnie +25 °C. Odporny w transporcie do –15°C.

OPAKOWANIA:

ZUŻYCIE:
Naprawa pęknięć: opakowanie 300 ml wystarcza na 5 mb
Wydajność w materiałach pełnych:

kartusz/tuba (dwa składniki) 300 ml
opakowanie zbiorcze 6 szt.

Średnica pręta

Średnica otworu

Głębokość otworu

Wydajność
(liczba otworów)

M8
M10

10
12

80
90

< 56
< 37

Wydajność w materiałach z pustą przestrzenią:
Średnica pręta

Średnica otworu

Głębokość
otworu

Wymiar tulei

Wydajność
(liczba otworów)

M8
M10

14
16

105
105

13*105
15*105

< 22
< 22

BRODZIKI PODPŁYTKOWE
Z KOMPAKTOWYMI ODPŁYWAMI LINIOWYMI
BRODZIKI PODPŁYTKOWE
Z KOMPAKTOWYMI ODPŁYWAMI PUNKTOWYMI
LISTWY BRODZIKOWE WYKOŃCZENIOWE I SPADKOWE
PŁYTY BUDOWLANE
ZESTAWY I GOTOWE ELEMENTY DO ZABUDOWY
AKCESORIA MONTAŻOWE

BRODZIK PODPŁYTKOWY
Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM
BRODZIK PODPŁYTKOWY
Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM PUNKTOWYM

Z PŁYTĄ BUDOWLANĄ SPADKOWĄ
Nowoczesny kompaktowy odpływ liniowy lub punktowy, zintegrowany z płytą
spadkową, to brodzik posadzkowy typu „walk-in”.
Nowa generacja odpływów liniowych to połączenie designu, funkcjonalności
i niezawodności. Nowoczesność i kompaktowość rozwiązania polega na
połączeniu odpływu liniowego/punktowego z płytą spadkową wyposażoną
w syfon.

Nowoczesny odpływ liniowy z płytą budowlaną, a brodzik tradycyjny
TRADYCYJNY

NOWOCZESNY – zalety

posadowienie odpływu z syfonem (4h)
obrzucenie syfonu z odpływem
wykonanie warstwy spadkowej

posadowienie odpływu z syfonem (4h)
wklejenie płyty brodzikowej + taśm (4h)

(120h)

gruntowanie
uszczelnianie odpływu kołnierzem z maty
wykonanie izolacji z wklejaniem taśm

gwarancja szczelności (w zakładzie produkcyjnym)
gwarancja spadków 2% (wytyczone przez CNC)

(4h)

(24h)

odprowadzenie wody od 48-72 l/m
(w zależości od modelu syfonu)
mankiety uszczelniające 3D

odspajanie się zapraw cementowych
od powierzchni odpływów

opcjonalnie listwa pod odpływ do płytek

rozszczelnianie się tych warstw !!!

zgodne ze Standardami Prac Glazurniczych
rekomendowanych przez PZP i IRzP

• Szybki i łatwy montaż rewolucyjnie skraca czas prac remontowych.
• Wytyczone spadki pozwalają na swobodny odpływ wody, a fabrycznie
montowany odpływ gwarantuje 100% szczelności.
• Dzięki swojej budowie zapewnia wysoką izolacyjność termiczną, eliminując
zjawisko zimnej posadzki.
• Pozwala na uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobodnej jej aranżacji.
• Przeznaczony jest do pokrywania okładziną ceramiczną (płytki ceramiczne,
kamień naturalny, mozaika szklana).
• Charakteryzuje się całkowitą wodoodpornością i odpornością na degradację
biologiczną, chemiczną, w tym szczególnie na powstawanie grzybów i pleśni.
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BRODZIK PODPŁYTKOWY Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM

DESIGN 1S, 1SP, 2S

Odpływ liniowy zintegrowany z płytą budowlaną –
brodzik posadzkowy typu „walk-in”

WŁAŚCIWOŚCI:

Brodzik podpłytkowy DESIGN jest elementem nośnym wykonanym
z płyty budowlanej pokrytej dodatkową warstwą zaprawy izolacyjnej
wraz z wyposażeniem. Posiada wytyczone spadki oraz zamontowany
integralnie odpływ liniowy. Zastępuje tradycyjne brodziki umożliwiając
licowanie płaszczyzny brodzika z pozostałą częścią posadzki bez stopni
i progów dając rozwiązanie typu „walk in“. Produkt przeznaczony jest do
pokrywania okładziną ceramiczną (płytki ceramiczne, kamień naturalny, mozaika szklana). Fabrycznie montowany odpływ, gwarantuje 100%
szczelność, a wytyczone na płycie spadki, swobodny odpływ wody.
W skład zestawu oprócz płyty brodzikowej wchodzi także syfon
48 l/min wraz z przymiarem montażowym oraz wąskoszczelinowy ruszt
maskujący odpływ. W zależności od miejsca usytuowania w łazience
brodzik może być wyposażony w komplet systemowych listew, które
w sposób estetyczny i trwały łączą płytę z pozostałą częścią łazienki.

AKCESORIA DO BRODZIKÓW PODPŁYTKOWYCH
DESIGN 1S, 1SP, 2S

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony jest do stosowania pod deszczownice i natryski
o wydajności do 48 l/min w kabinach prysznicowych i natryskach oraz
innych miejscach odpływu wody licujących się z posadzką. Doskonale sprawdza się w łazienkach, pokojach kąpielowych, SPA & Wellness
czy w innych obiektach rekreacyjnych. Jego zastosowanie pozwala na
uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobodę aranżacji łazienki
i innych miejsc gdzie może być zabudowany. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom produkt jest łatwy, wygodny i szybki w montażu dla glazurników i instalatorów. Brak barier oraz wysoka wytrzymałość na nacisk
sprawia, że brodzik doskonale nadaje się do zastosowania w prysznicach lub natryskach przystosowanych dla potrzeb osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich.

Akcesoria opcjonalne – listwa/listwy wykończeniowe,
maskujące brzeg płytki

DOSTĘPNE WYMIARY:
brodziki
DESIGN 2S
DESIGN 1S
DESIGN 1SP

szerokość (mm)
– bok z odpływem

długość (mm)
– bok ze spadkiem

Grubość płyty (mm)

800-900-1000-1100-1200

700-800-900

50

800-900-1000-1100-1200

1000-1100-1200

60

800-900-1000-1100-1200

1300-1400-1500*

60

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

Wydajność syfonu: 48 l/min
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DESIGN 1S

jeden spadek w kierunku
odpływu

DESIGN 1SP

przyścienny, jeden spadek
w kierunku odpływu

DESIGN 2S

dwa spadki w kierunku
odpływu
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BRODZIK PODPŁYTKOWY Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM

PROFESSIONAL 1S, 1SP, 4S
Odpływ liniowy zintegrowany z płytą budowlaną –
brodzik posadzkowy typu „walk-in”
WŁAŚCIWOŚCI:

Brodzik podpłytkowy PROFESSIONAL jest elementem nośnym wykonanym
z płyty budowlanej wraz z wyposażeniem. Posiada wytyczone spadki oraz
zamontowany integralnie odpływ liniowy. Zastępuje tradycyjne brodziki
umożliwiając licowanie płaszczyzny brodzika z pozostałą częścią posadzki
bez stopni i progów dając rozwiązanie typu walk in. Produkt przeznaczony
jest do pokrywania okładziną ceramiczną (płytki ceramiczne, kamień
naturalny, mozaika szklana). Fabrycznie montowany odpływ, gwarantuje
100% szczelność, a wytyczone na płycie spadki, swobodny odpływ wody.
W skład zestawu oprócz płyty brodzikowej wchodzi także syfon 72 l/min wraz
z przymiarem montażowym oraz ruszt maskujący odpływ wraz z akcesoriami
do regulacji. W standardzie znajduje się ruszt do wypełnienia płytkami lub
kamieniem naturalnym. Opcjonalnie do do wykończenia krawędzi płytek
można użyć specjalnej LISTWY MASKUJACEJ PRZY ODPŁYWIE Zastosowane
do wykonania płyty materiały w tym szczególnie rdzeń z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) zapewniają wysoką izolacyjność termiczną eliminując
zjawisko zimnej posadzki. Zastosowany syfon renomowanego producenta
dzięki użytym do jego wykonania materiałom najwyższej jakości oraz
specjalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym gwarantuje długotrwałą żywotność
oraz bezawaryjność i komfort użytkowania. W szczególności zapewnia
dużą wydajność odpływu wody – 72 l/min, oraz zapobiega wydostawaniu
się brzydkich zapachów z instalacji odpływowej – dzięki dużej wysokości
zasyfonowania do 5 cm słupa wody oraz dużej pojemności syfonu 1,5 l.

AKCESORIA DO BRODZIKÓW PODPŁYTKOWYCH
PROFESSIONAL 4S, 1S, 1SP

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony jest do stosowania pod deszczownice i natryski o wydajności do 72 l/min w kabinach prysznicowych i natryskach
oraz innych miejscach odpływu wody licujących się z posadzką. Doskonale sprawdza się w łazienkach, pokojach kąpielowych, SPA & Wellness
czy w innych obiektach rekreacyjnych. Jego zastosowanie pozwala na
uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobodę aranżacji łazienki
i innych miejsc gdzie może być zabudowany. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom produkt jest łatwy, wygodny i szybki w montażu dla glazurników i instalatorów. Brak barier oraz wysoka wytrzymałość na nacisk sprawia, że brodzik
doskonale nadaje się do zastosowania w prysznicach lub natryskach przystosowanych dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Akcesoria opcjonalne – listwa/listwy wykończeniowe,
maskujące brzeg płytki

DOSTĘPNE WYMIARY:
brodziki

PROFESSIONAL 4S
PROFESSIONAL 1S
PROFESSIONAL 1SP*

szerokość (mm)
– bok z odpływem

długość (mm)
– bok ze spadkiem

Grubość
płyty (mm)

800-900-1000-1100-1200

700-800-900-1000-1100

38

800-900-1000-1100-1200
800-900-1000-1100-1200

1200-1300-1400-15001600-1700
1800-1900-2000-21002200*

50
60

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

Wydajność syfonu: 72 l/min
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PROFESSIONAL 1S

PROFESSIONAL 1SP

PROFESSIONAL 4S

jeden spadek w kierunku
odpływu

przyścienny, jeden spadek
w kierunku odpływu

cztery spadki w kierunku
odpływu
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BRODZIK PODPŁYTKOWY Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM

MONOLIT PROFESSIONAL 1SNP, MONOLIT SMART 1SNP
Odpływ liniowy zintegrowany z płytą budowlaną –
brodzik posadzkowy typu „walk-in”
WŁAŚCIWOŚCI:

Brodzik podpłytkowy MONOLIT jest elementem nośnym wykonanym
z płyty budowlanej wraz z wyposażeniem. Posiada wytyczone spadki oraz
zamontowany integralnie odpływ liniowy. Wykonana niecka brodzikowa w
jednym monolicie, z dodatkowymi 5 cm elementami po obu bokach w poziomie podłogi i kołnierzem uszczelniającym gwarantuje bezpieczne uszczelnienie poza strefą kabiny natryskowej – brodzika. Zastępuje tradycyjne brodziki
umożliwiając licowanie płaszczyzny brodzika z pozostałą częścią posadzki bez
stopni i progów dając rozwiązanie typu walk in. Produkt przeznaczony jest do
pokrywania okładziną ceramiczną (płytki ceramiczne, kamień naturalny, mozaika szklana). Fabrycznie montowany odpływ, gwarantuje 100% szczelności, a wytyczone w płycie spadki swobodny odpływ wody. W skład zestawu
MONOLIT PROFESSIONAL oprócz płyty brodzikowej wchodzi także syfon
72 l/min wraz z przymiarem montażowym oraz ruszt maskujący odpływ – do
wypełnienia płytką - wraz z akcesoriami do regulacji.
W skład zestawu MONOLIT SMART oprócz płyty brodzikowej wchodzi także syfon 36 l/min wraz z rurą przyłączeniową oraz ruszt maskujący odpływ –
2 w 1 – do wypełnienia płytką lub stalowy ozdobny.

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony jest do stosowania w kabinach prysznicowych, natryskach i łaźniach, pokojach kąpielowych, SPA & Wellness czy w innych obiektach rekreacyjnych. Jego zastosowanie pozwala na uzyskanie efektu większej
przestrzeni oraz swobodę aranżacji łazienki i innych miejsc gdzie może być
zabudowany. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom produkt jest łatwy, wygodny i szybki w montażu dla glazurników i instalatorów. Brak barier oraz
wysoka wytrzymałość na nacisk sprawia, że brodzik doskonale nadaje się do
zastosowania w prysznicach lub natryskach przystosowanych dla potrzeb
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

DOSTĘPNE WYMIARY:
brodziki

szerokość (mm)
– bok z odpływem

długość (mm)
– bok ze spadkiem

Grubość
płyty (mm)

MONOLIT
PROFESSIONAL 1SNP

800-900-1000-1100

1200

38

MONOLIT
SMART 1SNP

700-800-900

1200

80

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

AKCESORIA DO BRODZIKÓW PODPŁYTKOWYCH
MONOLIT PROFESSIONAL 1SNP

Akcesoria opcjonalne – listwa/listwy wykończeniowe,
maskujące brzeg płytki

AKCESORIA DO BRODZIKÓW PODPŁYTKOWYCH
MONOLIT SMART 1SNP

Możliwe inne miejsca wyjścia króćca odpływowego (na zamówienie)

Ruszt ozdobny 2 w 1 (stalowy lub do wyklejenia)
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MONOLIT PROFESSIONAL 1SNP

MONOLIT SMART 1SNP

jeden spadek w kierunku odpływu

jeden spadek w kierunku odpływu
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BRODZIK PODPŁYTKOWY
Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM

DESIGN 2S
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BRODZIK PODPŁYTKOWY
Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM

PROFESSIONAL 4S
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BRODZIK PODPŁYTKOWY
Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM
Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM PUNKTOWYM

SMART 4S
SMART 4SC

Odpływ punktowy zintegrowany z płytą budowlaną –
brodzik posadzkowy typu „walk-in”

BRODZIK PODPŁYTKOWY Z PODEJŚCIEM
SMART 4S, 4SC

WŁAŚCIWOŚCI:

Brodzik podpłytkowy SMART jest elementem nośnym wykonanym
z płyty budowlanej wraz z wyposażeniem. Posiada wytyczone spadki
oraz zamontowany integralnie odpływ liniowy z rusztem 2w1 (odwracalny – ozdobny lub do wypełnienia) wraz syfonem i z rurą przyłączeniową. Zastępuje tradycyjne brodziki umożliwiając licowanie płaszczyzny
brodzika z pozostałą częścią posadzki bez stopni i progów dając rozwiązanie typu walk in. Produkt przeznaczony jest do pokrywania okładziną ceramiczną (płytki ceramiczne, kamień naturalny, mozaika szklana).
Fabrycznie montowany odpływ, gwarantuje 100% szczelność, a wytyczone na płycie spadki, swobodny odpływ wody. W skład zestawu
oprócz płyty brodzikowej wchodzi także syfon 36 l/min zintegrowany z
rurą przyłączeniową w płycie brodzikowej. Dzięki temu montaż syfonu
jest przeniesiony z budowy do fabryki. Płyta ma zintegrowany odpływ
wraz z syfonem do podłączenia pozostaje wpięcie rury do sieci kanalizacyjnej. Zastosowane do wykonania płyty materiały w tym szczególnie
rdzeń z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) zapewniają wysoką izolacyjność termiczną eliminując zjawisko zimnej posadzki.

Możliwe inne kierunki i miejsca wyjścia króćca odpływowego
(na zamówienie)

AKCESORIA DO BRODZIKÓW PODPŁYTKOWYCH
SMART 4S, 4SC

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony jest do stosowania pod deszczownice i natryski
o wydajności do 48 l/min w kabinach prysznicowych i natryskach oraz
innych miejscach odpływu wody licujących się z posadzką. Doskonale sprawdza się w łazienkach, pokojach kąpielowych, SPA & Wellness
czy w innych obiektach rekreacyjnych. Jego zastosowanie pozwala na
uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobodę aranżacji łazienki
i innych miejsc gdzie może być zabudowany. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom produkt jest łatwy, wygodny i szybki w montażu dla glazurników i instalatorów. Brak barier oraz wysoka wytrzymałość na nacisk
sprawia, że brodzik doskonale nadaje się do zastosowania w prysznicach lub natryskach przystosowanych dla potrzeb osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich.

DOSTĘPNE WYMIARY:
brodzik

SMART 4S
SMART 4SC

szerokość (mm)
– bok z odpływem

długość (mm)
– bok ze spadkiem

Grubość płyty (mm)

800-900-1000-1100-1200

800-900-1000

80

800-900-1000-1100-1200

1100-1200-1300

80

800-900-1000-1100-1200

1400-1500-1600

80

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

2 w 1 ruszt stalowy ozdobny lub ruszt do wyklejania
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SMART 4S

SMART 4SC

odpływ liniowy 600,700,800

odpływ ruszt 150/150
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BRODZIK PODPŁYTKOWY Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM PUNKTOWYM

SPOT 4SC, 4SN

Odpływ punktowy zintegrowany z płytą budowlaną –
brodzik posadzkowy typu „walk-in”

WŁAŚCIWOŚCI:

Brodzik popłytkowy SPOT jest elementem nośnym wykonanym z płyty
budowlanej wraz z wyposażeniem. Posiada wytyczone spadki oraz zamontowany integralnie odpływ punktowy. Zastępuje tradycyjne brodziki umożliwiając licowanie płaszczyzny brodzika z pozostałą częścią
posadzki bez stopni i progów dając rozwiązanie typu walk in. Produkt
przeznaczony jest do pokrywania okładziną ceramiczną (płytki ceramiczne, kamień naturalny, mozaika szklana). Fabrycznie montowany odpływ,
gwarantuje 100% szczelność, a wytyczone na płycie spadki, swobodny
odpływ wody. W skład zestawu oprócz płyty brodzikowej wchodzi także syfon 72 l/min wraz z przymiarem montażowym oraz ozdobna kratka
(100x100 mm) maskująca lub ruszt (150x150 mm) do wypełnienia płytką
lub kamieniem naturalnym. W standardzie znajduje się ruszt do wypełnienia płytkami lub kamieniem naturalnym. Wysokość kołnierza ograniczającego krawędź płytki przy kratce odpływowej dostępna w rożnych
wysokościach w zależności od grubości okładziny montowanej na brodziku podpłytkowym (7 mm, 12,5 mm 25 mm). Umiejscowienie odpływu
z syfonem jest centralne (oznaczenie SPOT 4SC) lub asymetryczne (SPOT
4SN). Zastosowane do wykonania płyty materiały, w tym szczególnie
rdzeń z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), zapewniają wysoką izolacyjność termiczną eliminując zjawisko zimnej posadzki.

AKCESORIA DO BRODZIKÓW PODPŁYTKOWYCH
SPOT 4SC, 4SN

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony jest do stosowania pod deszczownice i natryski
o wydajności do 72 l/min w kabinach prysznicowych i natryskach oraz
innych miejscach odpływu wody licujących się z posadzką. Doskonale sprawdza się w łazienkach, pokojach kąpielowych, SPA & Wellness
czy w innych obiektach rekreacyjnych. Jego zastosowanie pozwala na
uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobodę aranżacji łazienki
i innych miejsc gdzie może być zabudowany. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom produkt jest łatwy, wygodny i szybki w montażu dla glazurników i instalatorów. Brak barier oraz wysoka wytrzymałość na nacisk
sprawia, że brodzik doskonale nadaje się do zastosowania w prysznicach lub natryskach przystosowanych dla potrzeb osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich.

Opcjonalnie kratka 10/10 cm lub ruszt do wyklejenia 15/15 cm

DOSTĘPNE WYMIARY:
brodziki
SPOT 4 SC
SPOT 4 SN

szerokość (mm)
800-900-1000-11001200
800-900-1000-11001200

długość (mm)

Grubość płyty (mm)

800-900-1000-1100

38

1200-1300-14001500-1600

50

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

Wydajność syfonu: 72 l/min
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SPOT 4SC

SPOT 4SN

z odpływem umieszczonym centralnie

z odpływem umieszczonym
asymetrycznie

odpływ ruszt do wyklejania 150x150

odpływ kratka 100/100
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BRODZIK PODPŁYTKOWY

SLIM PROFESSIONAL 4S Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM
SLIM SPOT 4S Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM PUNKTOWYM
Odpływ liniowy zintegrowany z płytą budowlaną –
brodzik posadzkowy typu „walk-in”

SYFONY DO OPŁYWÓW LINIOWYCH
SLIM PROFESSIONAL 4S, SLIM SPOT 4S

WŁAŚCIWOŚCI:

WIM BRODZIK PODPŁYTKOWY SLIM jest elementem nośnym wykonanym z płyty budowlanej wraz z wyposażeniem. Posiada wytyczone
spadki oraz zamontowany integralnie odpływ liniowy lub punktowy. Nowoczesny brodzik SLIM szczególnie polecany jest do łazienek na podłogach drewnianych na legarach. Grubość płyty brodzikowej zewnętrznych
krawędzi to tylko 20 mm. idealnie wpasowuje się z pozostałą podłogą
wykonaną z OSB, bez zwiększania wysokości całej podłogi. W przeciwieństwie do tradycyjnych brodzików, model SLIM został przystosowany do zintegrowania z drewnianą podłogą, do stosowania w starych
i nowych budynkach z drewnianymi podłogami. Zastępuje tradycyjne
brodziki umożliwiając licowanie płaszczyzny brodzika z pozostałą częścią
posadzki bez stopni i progów dając rozwiązanie typu „walk in”. Produkt
przeznaczony jest do pokrywania okładziną ceramiczną (płytki ceramiczne, kamień naturalny, mozaika szklana). Fabrycznie montowany odpływ,
gwarantuje 100% szczelności, a wytyczone w płycie spadki swobodny
odpływ wody. W skład zestawu SLIM PROFESSIONAL oprócz płyty brodzikowej wchodzi także syfon 72 l/min wraz z przymiarem montażowym
oraz ruszt maskujący odpływ 300 mm – do wypełnienia płytką – wraz
z akcesoriami do regulacji. W skład zestawu SLIM SPOT oprócz płyty
brodzikowej wchodzi także syfon 72 l/min wraz z przymiarem montażowym oraz ruszt maskujący odpływ 150/150 mm – do wypełnienia płytką
- lub ozdobna kratka 100/100 mm wraz z akcesoriami do regulacji.

Wydajność syfonu: 72 l/min

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony jest do stosowania na podłogach drewnianych
w kabinach prysznicowych, natryskach i łaźniach, pokojach kąpielowych,
przystosowany do zintegrowania z drewnianą podłogą, do stosowania
w starych i nowych budynkach z drewnianymi podłogami. Jego zastosowanie pozwala na uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobodę aranżacji łazienki i innych miejsc gdzie może być zabudowany. Dzięki
zastosowanym rozwiązaniom produkt jest łatwy, wygodny i szybki
w montażu dla glazurników i instalatorów. Brak barier oraz wysoka
wytrzymałość na nacisk sprawia, że brodzik doskonale nadaje się do
zastosowania w prysznicach lub natryskach przystosowanych dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Opcjonalnie stalowa kratka ozdobna lub ruszt do wyklejania

DOSTĘPNE WYMIARY:
brodzik

szerokość (mm)

długość (mm)

Grubość płyty (mm)

SLIM
PROFESSIONAL 4S

800-900-1000-1100-1200

800-900-1000-1100

38

SLIM SPOT 4S

800-900-1000-1100-1200

1200-1300-14001500-1600

50

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

Wzmocnienie zasyfonowania
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SLIM PROFESSIONAL 4S

SLIM SPOT 4S

z kompaktowym odpływem liniowym,
cztery spadki w kierunku odpływu

z kompaktowym opływem punktowym,
cztery spadki w kierunku odpływu
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BRODZIK PODPŁYTKOWY
Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM PUNKTOWYM

SPOT 4SC
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BRODZIK PODPŁYTKOWY
Z KOMPAKTOWYM ODPŁYWEM LINIOWYM

MONOLIT PROFESSIONAL 1SNP
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LISTWY WIM PLATTE
Uzupełniające profile do brodzików
jedno i dwuspadowych WIM PLATTE

WŁAŚCIWOŚCI:

Tworzą nowoczesny design w wystroju wnętrz oraz harmonię pod
względem estetycznym. Wykonane ze stali nierdzewnej montowane na etapie układania okładziny ceramicznej. W zależności od
miejsca usytuowania w łazience brodzik może być wyposażony w
komplet systemowych listew, które w sposób estetyczny i trwały
łączą płytę z pozostałą częścią łazienki.

ZASTOSOWANIE:

Proﬁle spadkowe przeznaczone są do wyrównania i zamaskowania 2% nachylenia płyty względem posadzki. Przy montażu taﬂi
szklanych linia proﬁli przeznaczona do trzymania i mocowania
szkła w ścianie i podłodze zapewnia estetyczne i trwałe połączenie. Ich montaż nie wymaga dodatkowego doszczelnienia.
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1. listwa czołowa maskująca
2. listwa przyścienna spadkowa
3. listwa krawędziowa wykańczająca
4. listwa do szkła podłogowa
5. listwa do szkła ścienna
6. narożniki uszczelniające 3d do brodzika
jednospadowego – prawy/lewy

4
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listwa czołowa maskująca
Profil ze stali nierdzewnej, umieszczany na ścianie w okładzinie ściennej nad krawędzią płyty brodzikowej z odpływem, znajdującym się w nachylonej podłodze
z 2% spadkiem, w celu uniknięcia przycinania płytek na wymiar. Listwa uzupełnia estetycznie obwód brodzika tuż nad podłogą w powiązaniu z listwami po obu
stronach brodzika.

DESIGN 1 SP, 1S i 2S
PROFESSIONAL 1 SP, 1S.

listwa krawędziowa wykańczająca
Profil ze stali nierdzewnej, stosowany po wewnętrznych stronach płyty brodzikowej z
2% spadkiem, po lewej stronie brodzika z odpływem. Listwa jest doskonałym rozwiązaniem estetycznym dla całej nachylonej powierzchni i maskuje widoczną krawędź
pochylonej powierzchni względem pozostałej płaszczyzny posadzki.
Listwa ta składa się z dwóch elementów:
• profil podpłytkowy
• profil maskujący spadek

DESIGN 1SP, 1S i 2S
PROFESSIONAL 1SP, 1S

listwa przyścienna spadkowa
Profil ze stali nierdzewnej, stosowany po wewnętrznych stronach płyty brodzikowej
z 2% spadkiem, po lewej lub prawej stronie brodzika z odpływem. Doskonale rozwiązuje kwestię połączenia pomiędzy nachyloną podłogą a okładziną ścian, eliminując
konieczność skośnego przycinania płytek.

DESIGN 1SP, 1S i 2S
PROFESSIONAL 1SP, 1S

listwa do szkła podłogowa
Profil ze stali nierdzewnej, służący do wstawiania ścianek działowych ze szkła w podłogę. Listwę stosuje się po wewnętrznych stronach płyty brodzikowej z 2% spadkiem,
po lewej lub prawej stronie brodzika z odpływem. Listwa jest doskonałym rozwiązaniem estetycznym dla całej nachylonej powierzchni i maskuje widoczną krawędź
pochylonej powierzchni względem pozostałej płaszczyzny posadzki.
Listwa ta składa się z dwóch elementów:
• profil do szkła podpłytkowy
• profil maskujący spadek

DESIGN 1SP, 1S i 2S
PROFESSIONAL 1SP i 1S.

listwa do szkła ścienna
Profil ze stali nierdzewnej, służący do wstawiania ścianek działowych ze szkła w okładzinę ściany. Listwę stosuje się po wewnętrznych stronach kabiny brodzikowej, na
ścianie po prawej lub lewej stronie brodzika z odpływem. Listwę można stosować
również do kabin prysznicowych jako profil ścienny i podłogowy.
Listwa jest doskonałym rozwiązaniem estetycznym, łatwa w montażu, nie wymaga
nawiercania otworów.

DESIGN
PROFESSIONAL
SPOT
SMART

PŁYTA BUDOWLANA
WIM PLATTE

Jest to wielofunkcyjny i nowoczesny wyrób – lekki, czysty, łatwy do transportu oraz prosty i szybki w obróbce.
Dzięki płycie budowlanej WIM mamy dużą dowolność
w zakresie aranżacji indywidualnych, zarówno małych jak
i wielkich przestrzeni.
Możemy projektować z niej nie tylko posadzki (odznacza
się dużą wytrzymałością na obciążenia) ale i również całe
pomieszczenia (duża sztywność wykonywanej konstrukcji).
Blaty pod umywalkę, regały, półki, siedziska, leżanki
łazienkowe, obudowy wanien, kabiny prysznicowe (narożne, półokrągłe i ślimakowe), wszystko to na wymiar,
według własnego gustu lub kreatywności projektanta.

Płyty budowlane WIM Platte są:
• całkowicie obojętne, nieszkodliwe dla zdrowia,
• materiałem ekologicznym, nie zanieczyszczają powietrza,
gleby i wody,
• samogasnące, nie zapalają się od iskry ani papierosa,
nie powodują rozprzestrzeniania się ognia
(wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010),
• odporne na działanie wilgoci, odporne na zagrzybianie,
• mrozoodporne i wodoodporne,
• wyjątkowo lekkie.
Płyty budowlane WIM Platte posiadają:
• doskonałe i niezmienne właściwości izolacyjne,
przewodność cieplna PN-EN 13164 – 0,033 W/(m-K),
• zerową kapilarność,
• dużą i długotrwałą wytrzymałość na ściskanie,
• dużą wartość modułu sprężystości
(norma PN-EN 826 – 10.000 kPa),
• dużą odporność na dyfuzję pary wodnej
(norma PN–EN12086 – 100).

Produkt posiada Aprobatę Techniczną ITB AT-15-9012/2012
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Maksymalna swoboda
w zakresie aranżacji przestrzeni

Krótki czas budowy oraz postęp budowlany są szczególnie ważnym czynnikiem dla inwestorów. Stosując Płytę Budowlaną WIM
PLATTE jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie wykonać
regały, półki, różnego rodzaju obudowy np. rur kanalizacyjnych,
kolumn, wanien. Zastępuje ona kłopotliwe w zastosowaniu płyty
gipsowo-kartonowe i gipsowo-włókninowe w obszarach i pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i wody. Duża wytrzymałość i sztywność wykonanych z płyty budowlanej konstrukcji wraz
z odpowiednim systemem mocującym sprawia, że stają się stabilne
i odporne na nacisk. Pozwalają na nadzwyczaj komfortową i oryginalną aranżację łazienek.

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz formatek płyty budowlanej WIM PLATTE – o różnych wymiarach
i grubościach oraz zestaw gotowych konstrukcji WIM
PLATTE, znacznie ułatwiających i przyspieszających
prace budowlane.
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Przykładowe rozwiązania:
Regały

Półki

Obudowy szachtów instalacyjnych i tras kablowych

Kabiny prysznicowe

Obudowy wanien

Siedziska
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PŁYTA BUDOWLANA

WIMPLATTE, WIMPLATTE XXL
Wielofunkcyjna płyta budowlana w systemach
bez stelażowej zabudowy

WŁAŚCIWOŚCI:

Rdzeń płyty wykonany z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), zgodny z normą PN-EN
13164:2010, zbrojony obustronnie siatką z włókna szklanego i pokryty specjalną wysokojakościową zaprawą cementową wzbogaconą modyﬁkowanymi żywicami syntetycznymi.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona jest do wyrównywania i zabudowywania powierzchni ścian oraz podłóg wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, szczególnie w obszarach narażonych na
działanie wody oraz wilgoci. Jest wyjątkowo łatwa w obróbce, dzięki czemu można w
prosty sposób wykonać dowolne kształty zabudowy od prostych kątów. Doskonała
do wykonania:
• obudowy wanien, brodzików, podtynkowych systemów instalacyjnych,
• obudowy rur i pionów wodno-kanalizacyjnych,
• konstruowania blatów pod umywalki, półek, stopni, siedzisk np. w łazienkach
SPA&Wellness,
• suchej zabudowy - całkowicie zastępuje k-g w łazience i innych pomieszczeniach
wilgotnych,
• podłoża pod płytki ceramiczne, mozaiki, tynki strukturalne lub powłoki malarskie.

DANE TECHNICZNE:

• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła – λD
λ wartość projektowa zgodnie z Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm: 0.029 |
d = 50 mm:0.029
• Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 36 kg/m³
• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 0,3 MPa
• Wodochłonność:
- po 1 h: ≤ 1 kg/m²
- po 24 h: ≤ 1 kg/m²
• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych:
- po 28 dniach w warunkach laboratoryjnych: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 21 dniach w wodzie: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 14 dniach w temp. +70 °C: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 21 dniach w wodzie, a następnie po
25 cyklach zamrażania i rozmrażania w wodzie: ≥ 0,14 MPa
• Zakres temperatury stosowania: –50 °C / +75 °C
• Klasa reakcji na ogień: E

SKŁADOWANIE I TRANSPORT:

Płyty WIM PLATTE powinny być składowane w pozycji poziomej, niezależnie od rozmiaru.

PŁYTA BUDOWLANA
WIMPLATTE
DOSTĘPNE WYMIARY:

grubość

szerokość

długość

6 mm
12 mm
20 mm
30 mm
50 mm

600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm

2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm

6 mm
12 mm
20 mm
30 mm
50 mm

600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm

1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm

PŁYTA BUDOWLANA
WIMPLATTE XXL
DOSTĘPNE WYMIARY XXL:

grubość

szerokość

długość

6 mm
12 mm
20 mm
30 mm
50 mm

1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm

2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm
2500 mm

91

KATALOG PRODUKTÓW • WIM PLATTE SYSTEM

PŁYTA BUDOWLANA

WIMPLATTE VARIO 1S
Wielofunkcyjna, nacinana płyta budowlana w systemach
bez stelażowej zabudowy

WŁAŚCIWOŚCI:

Rdzeń płyty wykonany z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), zgodny z normą PN-EN
13164:2010, zbrojony obustronnie siatką z włókna szklanego i pokryty specjalną wysokojakościową zaprawą cementową wzbogaconą modyﬁkowanymi żywicami syntetycznymi.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona jest do wyrównywania i zabudowywania powierzchni ścian oraz podłóg wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, szczególnie w obszarach narażonych na
działanie wody oraz wilgoci. Jest wyjątkowo łatwa w obróbce, dzięki czemu można
w prosty sposób wykonać dowolne kształty zabudowy. Dedykowana do zabudowy
wanien o nieregularnym kształcie (półokrągłe i okrągłe). Doskonała do:
• tworzenia krzywizn, łuków, elementów półokrągłych i wklęsłych,
• obudowy wanien, brodzików,
• obudowy rur i pionów wodno-kanalizacyjnych,
• konstruowania półokrągłych blatów pod umywalki, półek, stopni, siedzisk
np. w łazienkach SPA&Wellness.

DANE TECHNICZNE:

• Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła – λD
λ wartość projektowa zgodnie z Z-23.15-1476: DIN 4108-1, 0,03
d = 6 mm: 0.029 | d = 12 mm: 0.029 | d = 20 mm:0.029 | d = 30 mm: 0.029 |
d = 50 mm:0.029
• Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 36 kg/m³
• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 0,3 MPa
• Wodochłonność:
- po 1 h: ≤ 1 kg/m²
- po 24 h: ≤ 1 kg/m²
• Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych:
- po 28 dniach w warunkach laboratoryjnych: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 21 dniach w wodzie: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 14 dniach w temp. +70 °C: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 21 dniach w wodzie, a następnie po
25 cyklach zamrażania i rozmrażania w wodzie: ≥ 0,14 MPa
• Zakres temperatury stosowania: –50 °C / +75 °C
• Klasa reakcji na ogień: E

SKŁADOWANIE I TRANSPORT:

Płyty WIM PLATTE powinny być składowane w pozycji poziomej, niezależnie od rozmiaru.

PŁYTA BUDOWLANA
WIMPLATTE VARIO 1S
DOSTĘPNE WYMIARY:

grubość

szerokość

długość

20 mm
30 mm
50 mm

600 mm
600 mm
600 mm

2500 mm
2500 mm
2500 mm

20 mm
30 mm
50 mm

600 mm
600 mm
600 mm

1200 mm
1200 mm
1200 mm
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ZESTAW WIM PLATTE

do zabudowy stelaża podtynkowego WC
Wieloelementowy zestaw do zabudowy stelaża
podtynkowego WC

WŁAŚCIWOŚCI:

Łatwy i szybki w użyciu kompletny system wyposażony we wszystkie
konieczne elementy do wykonania zabudowy stelaża WC. Całkowicie
wodoodporny poprawia izolację cieplna i akustyczną. Wykonany z płyty
budowlanej WIM PLATTE.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do zabudowy gotowych konstrukcji stalowych zestawów, służących jako konstrukcja nośna dla mis WC. Zastosowanie
zestawu WIM PLATTE jest łatwe i szybkie, poprawia izolację cieplna
i akustyczną. Konstrukcja jest całkowicie wodoodporna i pasuje do
wszystkich typów zestawów podtynkowych. Dzięki fabrycznie wykonanym otworom do montażu misy oraz podejść wodno-kanalizacyjnych
prace zostały uproszczone do minimum. Zawarte w komplecie płyty
boczne i górna pozwalają na całkowite obudowanie stelaża. W komplecie zawarty również klej WIM STRONG oraz zestaw wkrętów i podkładek niezbędnych do montażu.
ZESTAW ZAWIERA:
1. Płytę Główną 600x1200 mm z wyciętymi już otworami
2. Dwa boki – płyty o wymiarach 180x1200 mm
3. Górę/nakładkę – 200x600 mm

1

2
3

4

5
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PŁYTA CZOŁOWA WIM PLATTE
do zabudowy stelaża podtynkowego WC

Gotowa płyta budowlana dostosowana do zabudowy
stelaży podtynkowych WC

WŁAŚCIWOŚCI:

Znacznie skraca czas niezbędny na wykonanie zabudowy stelaża WC.
Całkowicie wodoodporna poprawia izolację cieplna i akustyczną. Wykonany z płyty budowlanej WIM PLATTE.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona do zabudowy gotowych konstrukcji stalowych zestawów, służących jako konstrukcja nośna dla mis WC. Zastosowanie
Płyty Czołowej WIM PLATTE jest łatwe i szybkie, poprawia izolację
cieplna i akustyczną. Konstrukcja jest całkowicie wodoodporna i pasuje do wszystkich typów zestawów podtynkowych. Dzięki fabrycznie
wykonanym otworom do montażu misy oraz podejść wodno-kanalizacyjnych prace zostały uproszczone do minimum. Do wykonania prac
należy użyć: klejouszczelniacza WIM STRONG oraz zestaw wkrętów z
gwintem samo wiercącym oraz talerzyków dociskowych lub podkładek.

DOSTĘPNE WYMIARY:

600x1200 mm

1200×1200 mm

1200×1200 mm prawa lub lewa
– do zabudowy WC i Bidetu
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MODUŁOWY ELEMENT
NAROŻNIKOWY WIM PLATTE
Gotowa konstrukcja wykonana z płyty budowlanej
WIM PLATTE do zabudowy rur

Element
narożnikowy

Element
narożnikowy

„L“

„U“

WŁAŚCIWOŚCI:

Znacznie skraca czas niezbędny na wykonanie zabudowy rur wodno-kanalizacyjnych. Całkowicie wodoodporny wykonany z płyty budowlanej
WIM PLATTE. Posiada właściwości wyciszające oraz izolacyjne.

ZASTOSOWANIE:

Gotowe elementy służące do zabudowy w głównie w pomieszczeniach
o podwyższonej wilgotności. Brak konieczności stosowania proﬁli
umożliwia ciasną i efektywną zabudowę może być łączony w dowolne
moduły. Polecany wszędzie tam, gdzie nie ma czasu na wykonywanie
skomplikowanych zabudów za pomocą systemów stelażowych. Konstrukcja jest całkowicie wodoodporna i nie wymaga stosowania dodatkowych uszczelnień. Przeznaczona do bezpośredniego montażu płytek
ceramicznych lub pokrycia gładzią wykończeniową. Do wykonania prac
należy użyć: klejouszczelniacza WIM STRONG, kleju w pianie WIM
STRONG FOAM lub zapraw klejowych C2 takich jak WIM FLEX, WIM
SUPERFLEX, WIM DIAMOND FLEX. W przypadku dużych obciążeń do
kotwienia w ścianie należy użyć kołków ze stali nierdzewnej. Do czasu
związania spoiwa należy używać wkrętów do drewna.
WYMIARY:

• „L” 1250 x 200 x 200 mm, grubość płyty 20 mm
• „U” 1250 x 200 x 200 x 200 mm, grubość płyty 20 mm
20 mm

20 mm

200 mm

200 mm

1250 mm

1250 mm
200 mm

200 mm

200 mm

Istnieje możliwość zmiany rozmiaru zgodnie z indywidualną potrzebą klienta.
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl

ZESTAW ZAWIERA:
2 szt. elementu naroznikowego „L“ lub „U“
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MODUŁOWY ELEMENT
PÓŁKOWO-WNĘKOWY
WIM PLATTE
Gotowa konstrukcja wykonana z płyty budowlanej
WIM PLATTE
WŁAŚCIWOŚCI:

Znacznie skraca czas niezbędny na wykonanie aranżacji miejsca przeznaczonego na półkę. Całkowicie wodoodporny wykonany z płyty budowlanej WIM PLATTE.

ZASTOSOWANIE:

Gotowe elementy służące do zabudowy w głównie w pomieszczeniach
o podwyższonej wilgotności. Pozawala na wykorzystanie istniejących
wnęk. Brak konieczności stosowania proﬁli umożliwia ciasną i efektywną zabudowę może być łączony w dowolne moduły. Stosowany
wszędzie tam, gdzie nie ma czasu na wykonywanie skomplikowanych
zabudów za pomocą systemów stelażowych. Konstrukcja jest całkowicie wodoodporna i nie wymaga stosowania dodatkowych uszczelnień.
Przeznaczona do bezpośredniego montażu płytek ceramicznych lub
pokrycia gładzią wykończeniową. Do wykonania prac należy użyć: klejouszczelniacza WIM STRONG, kleju w pianie WIM STRONG FOAM
lub zapraw klejowych C2 takich jak WIM FLEX, WIM SUPERFLEX,
WIM DIAMOND FLEX. W przypadku dużych obciążeń do kotwienia w
ścianie należy użyć kołków ze stali nierdzewnej.

Informacje o dostępnych rozmiarach na platformie zamówieniowej
ebrodzik.pl
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SIEDZISKO brodzikowe
WIM PLATTE
Gotowa konstrukcja wykonana z płyty budowlanej
WIM PLATTE

WŁAŚCIWOŚCI:

Znacznie skraca czas niezbędny na wykonanie siedziska w kabinie prysznicowej. Całkowicie wodoodporny wykonany z płyty budowlanej WIM
PLATTE. Posiada właściwości termoizolacyjne dzięki którym szybko się
nagrzewa dając duży komfort użytkowania. Konstrukcja jest zabezpieczona hydroizolacją basenową co pozwala na bezpośredni montaż okładzin.

ZASTOSOWANIE:

Element służący do zabudowy w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Dostosowany do brodzika WIM PLATTE SYSTEM. W razie
potrzeby może być łączony lub przycinany co pozwala na stosowanie
zarówno w pojedynczych kabinach jak również w natryskach wieloosobowych. Można stosować w płytkich basenach rehabilitacyjnych ponieważ konstrukcja jest całkowicie wodoodporna i nie wymaga stosowania
dodatkowych uszczelnień. Przeznaczona do bezpośredniego montażu płytek. Do wykonania prac należy użyć: klejouszczelniacza WIM
STRONG, kleju w pianie WIM STRONG FOAM lub zapraw klejowych
C2 takich jak WIM FLEX, WIM SUPERFLEX, WIM DIAMOND FLEX.

Siedzisko
brodzikowe

EDGE
dostępne w wersji ZPT

WYMIARY (EDGE i OVAL):

Szerokość: dopasowana do projektu – na zamówienie
Wysokość: 460 mm
Głębokość siedziska: 400 mm
Głębokość podstawy: 340 mm
400 mm

460 mm
wg zamówienia

Siedzisko
brodzikowe

OVAL
dostępne w wersji ZPT

340 mm
Więcej informacji na platformie zamówieniowej ebrodzik.pl
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SIEDZISKO brodzikowe
OVAL ZPT
WIM PLATTE
Konstrukcja do samodzielnego złożenia
wykonana z płyty budowlanej WIM PLATTE
WŁAŚCIWOŚCI:

Znacznie skraca czas niezbędny na wykonanie siedziska w kabinie prysznicowej. Całkowicie wodoodporne wykonane z płyty budowlanej WIM
PLATTE. Posiada właściwości termoizolacyjne dzięki którym szybko się
nagrzewa dając duży komfort użytkowania.Siedzisko nie posiada oparcia,
więc plecy przylegają bezpośrednio do ściany.
Opcjonalnie możliwość wykonania oparcia z płyty budowlanej WIM Platte. Produkt przeznaczony jest do samodzielnego skręcenia i pokrycia
warstwą hydroizolacji.

ZASTOSOWANIE:

Element służący do zabudowy w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Dostosowany do brodzika WIM PLATTE SYSTEM. W razie
potrzeby może być łączony lub przycinany co pozwala na stosowanie
zarówno w pojedynczych kabinach jak również w natryskach wieloosobowych. Można stosować w płytkich basenach rehabilitacyjnych ponieważ konstrukcja jest całkowicie wodoodporna i nie wymaga stosowania
dodatkowych uszczelnień. Przeznaczona do bezpośredniego montażu płytek. Do wykonania prac należy użyć: klejouszczelniacza WIM
STRONG, kleju w pianie WIM STRONG FOAM lub zapraw klejowych
C2 takich jak WIM FLEX, WIM SUPERFLEX, WIM DIAMOND FLEX.
WYMIARY:

ZESTAW ZAWIERA:
1. Płytę główną naciętą 1200 x 860 mm
2. Płytę tylną prostą 1200 x 430 mm
3. Podstawy siedziska (lewa/prawa) – 2 szt.
4. Wewnętrzne podstawy siedziska – 3 szt.

Szerokość: 1200 mm
Wysokość: 460 mm
Głębokość siedziska: 400 mm
Głębokość podstawy: 340 mm
możliwość docinania na potrzebną szerokość
Dostępny również model
EDGE ZPT

1

400 mm

3

3
4

4

4
460 mm

2

1200 mm
340 mm
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PROFILE ŁĄCZNIKOWE
do płyt budowlanych WIM PLATTE

Elementy ułatwiające wykonywanie konstrukcji
z płyt budowlanych

WŁAŚCIWOŚCI:

Wykonane ze stali pokrytej powłoką aluminiowo-cynkową. Ułatwiają
pracę i zwiększają stabilności wykonanych konstrukcji.

ZASTOSOWANIE:

Proﬁle mają zastosowanie głównie przy wznoszeniu ścian działowych
z płyt budowlanych. Montowane do podłoża (proﬁl montażowy U) –
dostępne w rozmiarze 50 mm i 20 mm lub między dwoma elementami
płyty (proﬁl montażowy UU) – dostępne w rozmiarze 50 mm poprawia
stabilność całej konstrukcji. Proﬁl montażowy do otworów rewizyjnych
stanowi podparcie dla płyty maskującej – dostępne w rozmiarze 20 mm.

KATALOG PRODUKTÓW • WIM PLATTE SYSTEM

AKCESORIA MONTAŻOWE
do płyt budowlanych WIM PLATTE

Elementy ułatwiające wykonywanie konstrukcji
z płyt budowlanych

TALERZYKI DOCISKOWE
WŁAŚCIWOŚCI:

Metalowe podkładki odporne na działanie wilgoci.

ZASTOSOWANIE:

Służą do mechanicznego montowania płyt budowlanych do podłoży
lub płyty z płytą, dzięki ich zastosowaniu zwiększa się powierzchnię
główki wkręta uniemożliwiając nadmierne zagłębienie się w materiał.
Średnica: 35 mm
Opakowania: 100 szt.

KOŁKI
WŁAŚCIWOŚCI:

Kołki wykonane są ze stali pokrytej powłoką aluminiowo-cynkową. Składa się z talerzyka o średnicy 35 mm i przeciętej, sprężystej tulejki.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczone są do mocowania płyt budowlanych do podłoży takich
jak: beton, gazobeton, mur pełny oraz mur z pustą przestrzenią. Otwory
pod kołki TDM należy wykonać wiertłem odpowiednim do podłoża,
o średnicy 8mm.
Długości: 80 mm, 110 mm, 140 mm
Dostępne opakowania 100 szt.

WKRĘTY SPIRALNE
WŁAŚCIWOŚCI:

Pozwalają na zwiększenie stabilności płyty w miejscu zastosowania
wkręta. Zapobiega obruszaniu się miejsca łączenia.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczone są do mocowania w płytach lekkich wieszaków lub
poszczególnych elementów płyt. Stosować z wkrętem do drewna 4,5 x
50 mm. Do wkręcenia kołków należy użyć końcówki TORX 40.
Długość: 50 mm
Dostępne opakowania 100 szt.
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WIM STRONG FOAM
Klej poliuretanowy w pianie na pistolet

WŁAŚCIWOŚCI:

Klej jednokomponentowy poliuretanowy w pianie, z końcówką umożliwiająca użycie specjalnego pistoletu. Łatwy i szybki w użyciu. Możliwość
dalszej obróbki po 2 godzinach.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony jest do mocowania płyt budowlanych WIM PLATTE
Wykazuje dużą przyczepność do materiałów takich jak: beton, tynki,
cegła, drewno, metal, płyty EPS oraz XPS. Jest doskonałym spoiwem
do łączenia płyt WIM PLATTE ze sobą, zarówno od strony rdzenia jak i
powierzchni pokrytej zaprawą. WIM STRONG FOAM może służyć jako
klej do styropianu przy mocowaniu płyt styropianowych w trakcie ocieplania ścian zewnętrznych budynków, montażu parapetów, uzupełnianiu szczelin w izolacji termicznej, montażu stolarki budowlanej.

DANE TECHNICZNE:

odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Wygląd: tworzywo komórkowe
Barwa: żółta lub kremowa
Temperatura stosowania: od +5°C do +30 °C
Temperatura pojemnika: od +15 °C do +25 °C
Wytrzymałość na rozciąganie połączenia styropian EPS – beton 0,1 MPa
Przyczepność kleju: do betonu 0,3 MPa
Przyczepność kleju: do styropianu 0,1 MPa
Czas korekty: max 15 min
Czas kołkowania: ok. 2 h

ZUŻYCIE:

Wydajność do 8 m²

PRZECHOWYWANIE i TRANSPORT:

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywać w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Puszki przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze od +5 °C do
+25 °C. Unikać przegrzewania pojemników powyżej 40 °C.

OPAKOWANIA:

Pojemniki metalowy 750 ml
Karton 12 szt.

WIM sp. z o.o.
Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski, Poland
Tel. +48 44 744 12 50
Fax +48 44 744 12 59

https://facebook.com/wimspzoo
www.youtube.com/user/wimspzoo
https://www.instagram.com/wimspzoo

www.wim-chb.pl

