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PRODUKTY SUCHE

NAZWA HANDLOWA: EX 1.01
PRODUKT: Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych i terakoty (do wewnątrz) C1T
ZASTOSOWANIE:
Do klejenia płytek i kształtek ceramicznych, terakoty wewnątrz pomieszczeń na podłogach i ścianach 
(tynkowanych, betonowych, z materiałów ceramicznych). EX 1. 01 może być również stosowania jako 
szpachlówka lub mocna zaprawa murarska, wyrównawcza  
(do 5 mm). Do klejenia płytek o max. długości bloku 30 x 30 cm.
Nie należy stosować do klejenia płytek gresowych.

OPAKOWANIE: 5kg ZUŻYCIE: 2 do 3,5 kg/m2

  25kg

NAZWA HANDLOWA: EX 1.02 plus 

PRODUKT: Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych i kamiennych, wodo- i mrozoodporna. C2T
ZASTOSOWANIE:
Do klejenia płytek z terakoty, gresu, płytek fajansowych, klinkierowych, z kamieni naturalnych z 
wyjątkiem marmuru, idealna do fasady, cokoły.  Klej można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku 
na ścianach i podłogach (także przy ogrzewaniu podłogowym) całkowicie wodo - i mrozoodporna, o 
podwyższonej przyczepności i wytrzymałości.

OPAKOWANIE: 5kg ZUŻYCIE: 2,3 do 3,1 kg/m2

  25kg

NAZWA HANDLOWA: EX 1.03 super
PRODUKT: Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych, gresu o zwiększonej wytrzymałości  
i przyczepności, wodo- i mrozoodporna superplastyczna. C2T S1
ZASTOSOWANIE:
Wyjątkowo dobra przyczepność i bardzo duża wytrzymałość przy wysokiej elastyczności pozwalają na 
klejenie płytek i kształtek ceramicznych, płytek gresowych, terakoty, mozaiki, klinkieru w miejscach 
szczególnie narażonych na działanie mrozu i wody, na większość podłoży budowlanych.
Szczególnie polecana do klejenia płytek na już istniejące, w systemach ogrzewania podłogowego, na 
tarasy, balkony, parapety, schody zewnętrzne, baseny.

OPAKOWANIE: 5kg ZUŻYCIE: 3 do 5 kg/m2

  25kg

NAZWA HANDLOWA: EX 1.03 M
PRODUKT: Zaprawa klejowa biała do marmuru i kamieni naturalnych oraz płytek z materiałów 
nasiąkliwych o zwiększonej wytrzymałości i przyczepności, wodo - i mrozoodporna, superplastyczna. 
C2T S1
ZASTOSOWANIE:
Biała, wyjątkowo elastyczna i o bardzo wysokiej przyczepności, szczególnie polecana do klejenia 
elementów z marmuru i innych kamieni naturalnych, na których mogą wystąpić przebarwienia po 
zastosowaniu tradycyjnych zapraw klejowych na bazie szarego cementu. Również do klejenia płytek na 
już istniejące w systemach ogrzewania podłogowego, na tarasy, balkony, parapety, schody zewnętrzne, 
baseny.

OPAKOWANIE: 5kg ZUŻYCIE: 3 do 5 kg/m2

  25kg



3

PRODUKTY SUCHE

NAZWA HANDLOWA: EX 2.01 

PRODUKT: Zaprawa klejowa do wełny mineralnej
ZASTOSOWANIE:
Do klejenia płyt fasadowych z wełny mineralnej (również ze styropianu), oraz do zatapiania siatki 
z włókna szklanego. Zaprawa jest wodo i mrozoodporna. Cechuje się bardzo dobrą wytrzymałością 
oraz zwiększoną przyczepnością do wszystkich mineralnych podłoży ściennych otynkowanych 
oraz w stanie surowym (cegła, pustak ceramiczny, pustak żużlobetonowy, bloczki gazo-betonowe, 
prefabrykaty, itp.). Zaprawy nie można stosować na powierzchniach drewnianych, metalowych oraz z 
tworzyw sztucznych (typu siding)

OPAKOWANIE: 25kg  ZUŻYCIE:  5 do 6 kg/m2 przy klejeniu płyt do ścian
    ok. 5 kg/m2 przy klejeniu siatki z włókna
    szklanego

NAZWA HANDLOWA: EX 2.02 START
PRODUKT: Zaprawa do przyklejania płyt styropianowych
ZASTOSOWANIE:
Zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych do wszelkiego typu podłoży 
budowlanych z wyjątkiem drewna, blachy i tworzyw sztucznych. Posiada wysoką  
wytrzymałość na siły ścinające, dużą przyczepność do podłoża, jest wodo- i mrozoodporna. 
Nie należy stosować jej do wykonywania warstwy zbrojonej siatką w systemach  
ocieplania budynków!

OPAKOWANIE: 25kg ZUŻYCIE: 4,5 kg/m2

NAZWA HANDLOWA: EX 2.02
PRODUKT: Zaprawa klejąca do siatki i styropianu z włóknami celulozowymi.
ZASTOSOWANIE:
Do klejenia styropianu oraz wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego pod tynki 
szlachetne przy ocieplaniu zewnętrznych ścian budynków metodą lekką-mokrą w systemie EURO-MIX. 
Posiada wysoką wytrzymałość i bardzo dobrą przyczepność do większości mineralnych podłoży ściennych 
otynkowanych oraz w stanie surowym (cegła, pustak ceramiczny, pustak żużlobetonowy, bloczki  
gazo-betonowe, prefabrykaty, itp.). Całkowicie wodo- i mrozoodporna. Zaprawy nie można stosować na 
powierzchniach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych (np. typu siding). Dostępna również  
w wersji EX 2.02B na białym cemencie

OPAKOWANIE: 25kg ZUŻYCIE:  ok. 4,5 kg/m2 przy klejeniu styropianu
    ok. 3,4kg/m2 przy klejeniu siatki z włókna szklanego

NAZWA HANDLOWA: EX 4.02
PRODUKT:  Zaprawa hydroizolacyjna wew./zewn. pod okładziny z płytek ceramicznych.
ZASTOSOWANIE:
Sucha zaprawa cementowa do wykonywania wypraw hydroizolacyjnych wewnątrz i na zewnątrz 
obiektów budowlanych, na elementach poziomych i pionowych, w miejscach szczególnie narażonych 
na działanie wody, typu podłogi, ściany wewnętrzne, fundamenty w budynkach mieszkalnych  
i gospodarczych pod okładziny z płytek ceramicznych.

OPAKOWANIE: 4kg (na zamówienie)  ZUŻYCIE:  2,7 kg suchej masy na 1m2 przy
  15kg    warstwie 2-3 mm (na podłożu   
      chłonnym i porowatym)
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PRODUKTY SUCHE

NAZWA HANDLOWA: EX 3.02
PRODUKT: Tynk mineralny szlachetny, biały
ZASTOSOWANIE:
Mineralny tynk szlachetny EX 3.02 biały dostępny jest w dwóch strukturach: „kornik”  
o średnicy ziaren 1, 2.5 i 4 mm oraz „baranek” o średnicy ziaren 1, 1.5, 2 i 2.5 mm. Przeznaczony jest 
do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz lub wewnątrz budynków na 
typowych, równych i gładkich mineralnych podłożach ściennych. Jest składnikiem zestawu wyrobów 
do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem EURO-MIX lub EURO-MIN. Może 
służyć także do pokrywania starych tynków tradycyjnych. Możliwość malowania farbami elewacyjnymi.

OPAKOWANIE: 25kg 

ZUŻYCIE: 

                     2,5 kg/m2                            2,8 kg/m2                                             3,0 kg/m2

                 Baranek 1 mm                   Baranek 1,5 mm                  Baranek 2 mm

       3,5 kg/m2                                       2,5 kg/m2                                   3,2 kg/m2                                      4,0 kg/m2

  Baranek 2,5 mm              Kornik 1 mm               Kornik 2,5 mm               Kornik 4 mm

NAZWA HANDLOWA: EX 5.05
PRODUKT:  Zaprawa tynkarska maszynowa CSIII wew./ zewn. o średnicy ziaren do 0,5 mm
ZASTOSOWANIE:
Lekka, sucha zaprawa cementowo-wapienna do wykonywania tynków maszynowych w jednej 
lub dwóch warstwach na ścianach wew. i zewn. budynków mieszkalnych lub gospodarczych  
z pustaków, cegły lub betonu. Również z możliwością nanoszenia ręcznego. Wydajna i łatwa w obróbce.  
O podwyższonych parametrach termoizolacyjności dzięki zawartości perlitu.

OPAKOWANIE: 25kg ZUŻYCIE: ok. 17 kg suchej masy a 1m2 przy grubości 1cm

NAZWA HANDLOWA: EX 6.01/EX 6.01B
PRODUKT:  Szpachlówka cementowa, szara i biała, wodo- i mrozoodporna.
ZASTOSOWANIE:
• do wyrównywania, naprawy i renowacji powierzchni ścian, posadzek i sufitów
• wewnątrz i na zewnątrz budynków,
• doskonała do pomieszczeń o dużej wilgotności typu łazienka, kuchnia, pralnia
• znakomita przyczepność do betonu (również komórkowego), tynków cem.-wap., cementowych
• do szpachlowania złacz płyt stropowych i innych prefabrykatów
• idealne podłoże pod farby dyspersyjne, tynki mineralne i żywiczne, tapety
• w porównaniu ze szpachlówkami gipsowymi cechuje się odpornością na mróz i wodę, znacznie 

wyższą wytrzymałością oraz odczynem alkalicznym, co ma duże znaczenie przy stosowaniu jej jako 
podłoże pod malowanie 

• nakładanie cienkowarstwowe od 1mm do 5mm

OPAKOWANIE: 5kg (na zamówienie)  ZUŻYCIE: 1,7 kg/m2 /1mm
  25kg
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PRODUKTY SUCHE

NAZWA HANDLOWA: EX 9.01
PRODUKT: Zaprawa murarsko-cementowa
ZASTOSOWANIE:
Sucha zaprawa murarska przeznaczona do murowania ścian fundamentowych, filarów nośnych, 
murów, sklepień i łuków. Do wykonywania posadzek i obrzutek pod tynki zewnętrzne i wewnętrzne 
oraz do wszelkiego rodzaju elementów kotwiących. 
Zaprawa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku; jest mrozoodporna i wodoodporna. 
Stosowana w elementach budynku, które podlegają wymaganiom reakcji na ogień oraz izolacji cieplnej.

OPAKOWANIE: 25kg ZUŻYCIE: ok. 8 kg/m2 przy grubości spoiny 5 mm

NAZWA HANDLOWA: EX 9.02/ EX 9.02B
PRODUKT: Zaprawa klejąca do gazobetonu w kolorze SZARYM klasy M5, 
oraz BIAŁYM klasy M5 i M10.
ZASTOSOWANIE:
Wodo- i mrozoodporna zaprawa do murowania metodą cienkowarstwową ścian z bloczków betonu 
komórkowego oraz silikatów, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów bud. Nadaje się do 
wypełniania niewielkich ubytków oraz do szpachlowania o grubości warstwy do 3 mm. Wydajna i 
prosta w użyciu z optymalnym czasem korekty.

OPAKOWANIE: 25kg ZUŻYCIE:  8 kg/m2 muru z pustaka gazobetonowego 25x25x50 cm  
    przy grubości spoiny 3 mm

NAZWA HANDLOWA: EX 9.03
PRODUKT: Zaprawa tynkarsko-murarska
ZASTOSOWANIE:
Sucha zaprawa przeznaczona do wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz mocowań 
wszelkiego rodzaju elementów kotwiących. Służyć może również do murowania ścian fundamentowych, 
filarów nośnych, murów, sklepień i łuków. Jest mrozoodporna i wodoodporna

OPAKOWANIE: 25kg ZUŻYCIE: 1,45 kg/m2 / 1mm

NAZWA HANDLOWA: EX 9.04 S
PRODUKT: Zaprawa do murowania i jednoczesnego fugowania klinkieru z dodatkiem trassu M10 o 
średnicy ziaren do 1mm.
ZASTOSOWANIE:
Sucha zaprawa murarska na bazie cementu i trassu jako spoiwa. Służy do jednoczesnego
murowania i fugowania murów licowych z cegły klinkierowej o niskiej nasiąkliwości. Po związaniu 
zaprawa uzyskuje wysoką odporność na agresywny wpływ środowiska, ma niski skurcz podczas 
wiązania, jest elastyczna i paroprzepuszczalna. Dodatek trassu wiąże „wolne” wapno, co istotnie 
zmniejsza ryzyko powstawania białych wykwitów na murze EX 9.04 S dostępna jest w 5 kolorach: 
szary, kremowo-biały, antracyt, brąz, piaskowy.

OPAKOWANIE: 25kg ZUŻYCIE:  Przy jednoczesnym murowaniu i fugowaniu: 40kg/m2 muru 
    z cegły o wym. 7x11, 5x24 przy grubości spoiny 1 cm 
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PRODUKTY SUCHE

NAZWA HANDLOWA: EX 10.01
PRODUKT: Zaprawa wyrównująca.
ZASTOSOWANIE:
Służy do wykonywania wylewek o grubości od 5 mm do 4 cm wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jak 
również do wypełniania ubytków w typowych mineralnych podłożach budowlanych (ściany murowane 
z elementów małowymiarowych lub monolityczne, otynkowane lub w stanie surowym, sufity, wylewki, 
jastrychy, itp.) dzięki czemu zmniejsza zużycie kleju do glazury (lub do styropianu). Doskonała jako 
warstwa wyrównawcza od 2 do 10 mm, jako podkład pod tynki cienkowarstwowe nakładane na stare, 
stabilne tynki.

OPAKOWANIE: 25kg ZUŻYCIE:  1,6 kg/m2 /1mm tj. przy grubości 5mm- 9,6 kg/m2;
    przy grubości 4 cm - 2,5 worka na 1 m2

NAZWA HANDLOWA: EX 10.02
PRODUKT: Cementowa wylewka samopoziomująca 2-20mm
ZASTOSOWANIE:
Służy do wykonywania podkładów podłogowych  w warstwie od 2-20 mm wewnątrz budynków i do 
wyrównywania różnych podłoży mineralnych przed położeniem okładzin. Doskonała do zastosowania 
w pomieszczeniach narażonych na wilgoć. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Idealnie się rozlewa 
i poziomuje tworząc gładką powierzchnię. Przed wykonaniem wylewki podłoże należy zagruntować 
gruntem EX 7.03 Floorgrunt. Jest szybkowiążąca - 6 godz. w temp. 23ºC, wilgotność 50% 

OPAKOWANIE: 25kg ZUŻYCIE: ok. 3kg/1m² przy min. warstwie 2 mm

NAZWA HANDLOWA: GX 01
PRODUKT: Śnieżnobiała, elastyczna gładź gipsowa
ZASTOSOWANIE:
Przeznaczona do cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni ścian, sufitów wewnątrz
pomieszczeń. Do uzupełniania ubytków w tynkach oraz do łączenia i spoinowania elementów
gipsowych, w tym płyt gipsowo-kartonowych. Jest idealnym podłożem pod wszelkiego rodzaju powłoki 
malarskie i tapety. Nie kurczy się podczas wiązania, łatwa do obrabiania po związaniu.

OPAKOWANIE: 5kg ZUŻYCIE: 1,2 kg/m2

  25kg

NAZWA HANDLOWA: GX-START
PRODUKT: Gips szpachlowy biały (do wewnątrz)
ZASTOSOWANIE:
• do ręcznego cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów,  
• jako uzupełnianie ubytków i pęknięć w podłożu, 
• do wyrównywania chropowatych powierzchni,
• jako warstwa startowa i podkładowa pod gładź gipsową GX 01. 
• Wewnątrz budynków na typowe podłoża mineralne, tj.: beton, tynki cementowe, cementowo-

wapienne, gipsowe, gazobeton, które nie są narażone na bezpośrednie działanie wilgoci.
• gips można nakładać w kilku warstwach o grubości od 1-8 mm, 
• łatwa aplikacja na ściany i sufity, 
• nie wymaga gruntowania przed położeniem finalnej warstwy gładzi GX 01,
• szybkie wysychanie, 
• BIAŁY kolor po wyschnięciu, 
• łatwe szlifowanie.

OPAKOWANIE: 20kg ZUŻYCIE: 1,3kg/m² przy warstwie 1 mm
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PRODUKTY PŁYNNE

NAZWA HANDLOWA: EX 7.01
Grunt pod tynki mineralne i akrylowe
PRODUKT: Płynny preparat gruntujący, biały
ZASTOSOWANIE:
Wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi. Stosowana głównie jako środek 
gruntujący pod tynki mineralne EX 3.02 oraz tynki akrylowe przy ocieplaniu budynków metodą lekką-
mokrą w systemach EURO-MIX - ogranicza wodochłonność warstwy kleju EX 2.02 lub EX 2.01 oraz 
ułatwia nakładanie i zwiększa przyczepność tynku do podłoża. EX-7.01 służy także do gruntowania 
zwykłych tynków, podłoży betonowych, gipsowych, płyt wiórowych oraz płyt kartonowo -gipsowych. 
Wiąże podłoża pylące pod zaprawy cem. i cem.-wap., szpachlówki. W systemie ”thermomur” służy do 
gruntowania kształtek styropianowych przed położeniem tynku gipsowego i płyt kartonowo-gipsowych.

OPAKOWANIE: 6,4kg ZUŻYCIE: 0,35 kg/m2 
  16kg

NAZWA HANDLOWA: EX 7.02 PORO GRUNT
PRODUKT: Płynny preparat gruntujący, koncentrat 1:1
ZASTOSOWANIE:
Gotowy preparat głęboko-gruntujący wszystkie chłonne i porowate podłoża, takie jak: podłoża 
gipsowe, anhydrytowe, betonowe, cementowe i cementowo-wapienne, gazobetonowe, płyty 
kartonowo-gipsowe. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zwiększa przyczepność zapraw 
klejowych, farb, tynków, wyrównuje chłonność różnych podłoży, tym samym wzmacnia  
i zabezpiecza je przed wilgocią. Stwarza warstwę kontaktową uniemożliwiającą powstawanie 
minerałów pęczniejących na styku podłoże-zaprawa. Kompatybilny z czołowymi farbami na rynku.

OPAKOWANIE: 1kg  ZUŻYCIE:  0,1 do 0,2 kg/m2 może być wyższe 
  5kg   w zależności od podłoża.
  10kg (w postaci rozcieńczonej)

NAZWA HANDLOWA: EX 7.03 FLOORGRUNT
PRODUKT: FLOORGRUNT przeznaczony jest do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży.
ZASTOSOWANIE:
FLOORGRUNT przeznaczony jest do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoży. Zalecany 
do stosowania pod posadzki samopoziomujące i samorozlewne.Może być stosowany na podłoża 
mineralne takie jak: beton, tynk cementowo-wapienny, tynk cementowy, lastriko

OPAKOWANIE: 1kg ZUŻYCIE:  0,1kg/m2 do 0,4kg/m2 
  5kg  (w zależności od chłonności podłoża)
  10kg

NAZWA HANDLOWA: EX 7.04 Beton & OSB Grunt
PRODUKT: BETON & OSB GRUNT przeznaczony jest do gruntowania ścisłych i niechłonnych podłoży.
ZASTOSOWANIE:
Może być stosowany zarówno na podłoża mineralne ( takie jak : beton , tynk cementowo-
wapienny, tynk cementowy, lastriko) oraz na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką 
malarską na bazie tworzyw sztucznych, na płyty OSB, płyty kartonowo-gipsowe  
i powierzchnie szkliste (np. glazura).

OPAKOWANIE: 1,7L ZUŻYCIE:  Od 0,2 kg/m2 do 0,4 kg/m2 
  5L  (w zależności od chłonności podłoża)
  10L
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PRODUKTY PŁYNNE

NAZWA HANDLOWA: FARBA SILIKONOWA ZEWNĘTRZNA
PRODUKT: Gotowa do użycia farba na bazie żywicy silikonowej zawierająca bardzo drobny piasek 
dający szorstkość pomalowanej powierzchni.
ZASTOSOWANIE:
Do wykonania na  nowych i odnawialnych podłożach na zewnątrz budynków.

OPAKOWANIE: 3L ZUŻYCIE: około 0,15 – 0,4 L/m² w zależności od podłoża. 
  5L
  10L

NAZWA HANDLOWA: FARBY Tixo-Gel
PRODUKT: Farba akrylowa zawierająca pigmenty i środki  zabezpieczające przed mikroorganizmami
ZASTOSOWANIE:
Farba jest odpowiednia do malowania powierzchni pokrytych tynkiem, gipsem, płyt kartonowo-
gipsowych, powierzchni betonowych i cementowych. Wyschnięta powłoka daje powierzchnię paro 
przepuszczalną. Występuje w kolorach palety barw Firmy EURO-MIX.

OPAKOWANIE: 3L ZUŻYCIE: 0,15 L/m2

  5L 
  10L

NAZWA HANDLOWA: INVEST WHITE
PRODUKT: Farba akrylowa invest white
ZASTOSOWANIE:
Gotowa do użycia farba na bazie żywicy akrylowej i kombinacji spoiw. Do wykonania na nowych i 
odnawialnych podłożach wewnątrz budynków.

OPAKOWANIE: 10L ZUŻYCIE:  około 0,15l/m² w zależności od podłoża  

NAZWA HANDLOWA: EX 7.05 FARBA GRUNTUJĄCA
PRODUKT: Farba akrylowa, BIAŁA, do jednorazowego malowania, GRUNTOWANIA na nowych  
i odnawialnych podłożach wewnątrz budynków.
ZASTOSOWANIE:
• wyrównuje chłonność podłoża,
• znacznie zwiększa wydajność farb nawierzchniowych,
• ułatwia pracę w przypadku zmiany kolorów ścian z ciemniejszych na jaśniejsze,
• bardzo dobre krycie

OPAKOWANIE: 3L ZUŻYCIE:  ok. 7 m2/ 1L (w zależności od rodzaju podłoża).
  10L  
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PRODUKTY PŁYNNE

NAZWA HANDLOWA: TYNKI PIGMENTOWE:
BARANEK, BARANEK WAŁEK I KORNIK
PRODUKT: Masa tynkarska zawierająca kopolimery, wypełniacze, pigmenty oraz środki
zabezpieczające przed mikroorganizmami.
ZASTOSOWANIE:
Kompozycja płynna przeznaczona jest do zabezpieczania i ozdabiania ścian zewnętrznych  
i wewnętrznych. Można nakładać ją na każdą powierzchnię na bazie cementu, gipsu  
i betonu. Występuje w kolorach palety barw Firmy EURO-MIX.

OPAKOWANIE: 10kg ZUŻYCIE: (W zależności od podłoża) 
  20kg BARANEK: 1,2 mm – 1,7 kg/m²
    1,5 mm – 2,5 kg/m²
    1,8 mm – 3,0 kg/m²
   
   KORNIK: 1,5 mm – 1,7 kg/m²
    1,8 mm – 2,5 kg/m²
    2,5 mm – 3,0 kg/m²
   
   BARANEK WAŁEK: 1 kg/m²

NAZWA HANDLOWA: TYNKI MOZAIKOWE TYPU GRANITI
PRODUKT: Masa tynkarska zawierająca kopolimery, naturalne kruszywo marmurowe, grys kwarcowy 
i dodatki zabezpieczające przed mikroorganizmami.
ZASTOSOWANIE:
Tynk dekoracyjny typu Graniti jest przeznaczony do wykonywania powłok dekoracyjnych 
wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym obiektach 
służby zdrowia oraz oświatowo-wychowawczych. Wyschnięta powierzchnia posiada 
warstwę paroprzepuszczalną. Bogata paleta kolorów pozwala na swobodę w projektowaniu. 
Masę można nakładać na każdą powierzchnię za wyjątkiem powierzchni drewnianych, 
metalowych i szklanych oraz w miejscach nie narażonych na stały i ciągły kontakt  
z wodą stojącą. Pełna paleta kolorów znajduje się u przedstawicieli handlowych firmy  
EURO-MIX lub na stronie www.euromix.com.pl

OPAKOWANIE:  15kg  ZUŻYCIE:  ok.3,0 kg/m2 zależne od rodzaju podłoża Tynk 
    Graniti występuje również w postaci dwukomponentowej 
    do samodzielnego mieszania (baza + worek kruszywa) 

NAZWA HANDLOWA: TYNK SILIKONOWY
PRODUKT: Gotowa masa tynkarska przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych, 
dekoracyjnych wypraw tynkarskich na nowych i odnawialnych podłożach na zewnątrz  
i wewnątrz budynków.

Występuje w kolorach palety barw firmy EURO-MIX

OPAKOWANIE: 10kg ZUŻYCIE:  1,5 mm- 2,0-2,5 kg/m2 
  20kg  1,8 mm – 2,5-3,0 kg/m2

    2,5 mm – 3,3-3,7 kg/m²
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PRODUKTY PŁYNNE

NAZWA HANDLOWA: TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
PRODUKT: Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia dylatacji 
oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podłogowych i ściennych.
ZASTOSOWANIE:
Znajduje zastosowanie jako element uszczelniający szczeliny dylatacyjne, naroży ścian i podłóg, 
krawędzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach występowania zwiększonych 
naprężeń oraz w miejscach szczególnie narażonych na działanie wilgoci takich jak: tarasy, ściany 
fundamentowe, podziemne i naziemne konstrukcje betonowe, balkony, baseny, toalety, łazienki, 
kuchnie, myjnie samochodowe, dachy płaskie. Należy pamiętać aby powierzchnie, na których 
montowana jest taśma były wyrównane, stabilne i mocne oraz wolne od kurzu, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń. W przypadku wątpliwości co do jakości podłoża, do którego ma być montowana taśma 
należy wykonać próbę. Montaż można wykonać przy użyciu masy uszczelniającej EUROHYDROFOL

OPAKOWANIE: 50m

NAZWA HANDLOWA: EuroHydroFol
PRODUKT: Jednoskładnikowa, elastyczna masa uszczelniająca zawierająca kopolimery, wypełniacze, 
pigmenty oraz środki zabezpieczające przed mikroorganizmami.
ZASTOSOWANIE:
Eurohydrofol to tzw. folia w płynie. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i elastycznością. 
Tworzy wodoodporne powłoki, nie zawiera rozpuszczalników (produkt ekologiczny). Stosuje się 
ją głównie do uszczelniania ścian i podłóg w pomieszczeniach z oddziaływaniem wody takich jak 
łazienki, kuchnie, baseny oraz na zewnątrz na tarasy, balkony. Może być stosowana jako folia kryjąca 
na powierzchnie narażone na powstawanie mikropęknięć poniżej 1 mm.

OPAKOWANIE: 1,1kg ZUŻYCIE:  w zależności od podłoża 1,2 do 1,6 kg/m2 na
  5kg  1mm grubości warstwy.
  10kg

NAZWA HANDLOWA: GX-03 PREMIUM
PRODUKT: Masa szpachlowa premium
ZASTOSOWANIE:
• Masa z lekkim średnioziarnistym wypełniaczem (lekka zaprawa) do nakładania pacą, natryskiem lub 

wałkiem.
• Specjalna konsystencja oraz plastyczność pozwala zwiększyć wydajność pracy w stosunku do 

podobnych produktów.
• Odpowiednia do wnętrz w suchych pomieszczeniach, do napraw i całkowitego wyrównywania 

sufitów i ścian z betonu, lekkiego betonu, tynku oraz malowanych powierzchni
• Podłoża nowe, wysezonowane, mocno chłonne lub odnawiane zaleca się przed szpachlowaniem 

zagruntować PORO-GRUNTEM EX 7.02.

OPAKOWANIE: 15L ZUŻYCIE:  0,8÷2m2/ 1L maks. grubość warstwy to 4 mm

NAZWA HANDLOWA: GX-02
PRODUKT: Polimerowa uniwersalna masa szpachlowa do ścian, sufitów, płyt 
gipsowo-kartonowych.
ZASTOSOWANIE:
Stosowana jest do wewnątrz pomieszczeń do wygładzania powierzchni ścian i sufitów betonowych, 
tynków cementowo-wapiennych, gipsowych oraz wykończeniowego szpachlowania płyt gipsowo-
kartonowych metodą ręczną i maszynową

OPAKOWANIE: 1,5kg ZUŻYCIE: 1,5 kg/m² przy grubości warstwy 1mm 
  5kg
  9kg
  25kg
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PRODUKTY PŁYNNE

NAZWA HANDLOWA: IMPREGNOSIL
PRODUKT:  Impregnat silikonowy do kostki brukowej, elementów betonowych 
i gipsowo-cementowych.
ZASTOSOWANIE:
To środek do konserwacji i zabezpieczania kostki brukowej, elementów betonowych 
(płotów betonowych, galanterii betonowej ozdobnej, płytek gipsowych i płytek cementowo-
gipsowych). Środek wzmacnia kolor, idealnie zabezpiecza przed wodą, olejami, gumą z opon 
samochodowych, ułatwia usuwanie plam oleju, zapobiega wzrostowi mchów i porostów, 
zwiększa mrozo - i wodoodporność kostki, galanterii betonowej, płytek cemetowo-gipsowych  
i gipsowych.

OPAKOWANIE: 1kg ZUŻYCIE:  4-7 m²/L w zależności od nasiąkliwości podłoża
  5kg  i sposobu aplikacji

NAZWA HANDLOWA: EURO-MIX BIO
PRODUKT:  Bezbarwny płyn zawierający substancje czynne o łagodnym zapachu.
ZASTOSOWANIE:
Produkt jest przeznaczony do konserwacji i ochrony elementów konstrukcji murowanych, wyrobów 
kamieniarskich i materiałów budowlanych innych niż drewno przed destrukcją powierzchni tych 
materiałów wywołaną przez grzyby. “Euro-Mix Bio” nadaje się do oczyszczania z grzybów ścian 
elewacyjnych, kostki brukowej i innych elementów galanterii betonowej, dachów, nagrobków itp. (Kat. 
II grupa 10). Przeznaczony do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. Preparat w płynie do użytku 
profesjonalnego i powszechnego.

OPAKOWANIE: 1kg ZUŻYCIE:  Wydajność: zależy od porowatości i chłonności
  5kg podłoża oraz stopnia jej zanieczyszczenia i wynosi ok. 0,15 l/m²

NAZWA HANDLOWA: CLEARNITI
PRODUKT:  Ciecz do czyszczenia zabrudzeń na elewacji na powierzchni płytek ceramicznych,
tynków mozaikowych, tynków pigmentowych, tynków mineralnych, odświeżania spoin fugowych oraz 
do czyszczenia klinkieru z wykwitów wapiennych.
ZASTOSOWANIE: Clearniti przeznaczony jest do usuwania nawet najstarszych pozostałości, 
zabrudzeń i nalotów po różnego rodzaju cementowych i wapiennych zaprawach budowlanych. Służy 
do czyszczenia brudnych elewacji z tynkiem mozaikowym (Typu Graniti, HolandianPlast, Ceramik), 
elewacji z tynkiem mineralnym oraz z tynkiem pigmentowym. Służy do czyszczenia różnego rodzaju 
płytek ceramicznych zabrudzonych zaschniętymi pozostałościami po fugach, klejach oraz zaprawach 
cementowych. Nadaje się również do usuwania brudu, osadu i plam powstałych z minerałów zawartych 
w wodzie oraz nalotów rdzy itp. Może być także użyty do mycia i odświeżania starych spoin fugowych 
oraz czyszczenia klinkieru z wykwitów wapiennych. 

OPAKOWANIE:  1kg ZUŻYCIE:  Wydajność: zależy od porowatości i chłonności   
  5kg  podłoża oraz stopnia jej zanieczyszczenia i wynosi   
    ok. 0,15 kg/m2.

NAZWA HANDLOWA: Veli Gel
PRODUKT: Bezbarwna farba akrylowa do wewnątrz i na zewnątrz budynków
ZASTOSOWANIE:
Jest to bezbarwna farba służąca do malowania powierzchni pokrytych tynkiem, farbą, tynkiem 
mozaikowym, masą szpachlową zastępuje lamperie. Po wyschnięciu daje całkowicie zmywalną 
powierzchnię. Idealnie nadaje się do miejsc szczególnie narażonych na zabrudzenia, ciągów 
komunikacyjnych. Można ją stosować w pomieszczeniach mieszkalnych. Jak również biurach, 
restauracjach, hotelach, kawiarniach, szpitalach, salonach wszędzie tam, gdzie chcemy w łatwy 
sposób utrzymać czystość zgodnie z wymaganiami SANEPIDU. Występuje również w odcieniach 
złotym, srebrnym, różowym, niebieskim i zielonym. Pomalowana ściana kolorowym  veli gelem daje 
refleksy w wyżej wymienionych barwach

OPAKOWANIE: 0,7kg ZUŻYCIE: 0,15 kg/m2

  4kg 



44-240 Żory, ul. Boczna 6

Tel.:
Dział Sprzedaży   32 / 73 40 531
Porady techniczne   32 / 73 40 532
Hurtownia    32 / 73 40 496-7
Sekretariat/fax   32 / 43 44 472  

email:
biuro@euromix.com.pl
sprzedaż@euromix.com.pl

internet:
www.euromix.com.pl
www.facebook.com/euromixpl

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE


