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CHEMIA  BUDOWLANA  Ceny maleją wraz z ilością zakupu na palecie moŜe być mix asortym.

OFERTA   2012  Marzec                                                      VAT 23 % Dozowanie 
/50kg cem.

Cena netto 1 szt. ½ palety 1 paleta

szt. 1L 5L 1L 5L 1L 5L

     1.Domieszki - plastyfikatory do zapraw murarskich
1 ZAP PLUS 20g -zastępuje wapno ekologiczny bez dod.szkod.  

 

1 saszetka Zap Plus op. 6 x 100 szt dostarczamy expresowo 

2 TYNKOBET 2x -zastępuje wapno ekologiczny 2 x wydajniejszy  !! !!  75 -150ml

      2.Domieszki - plastyfikatory do betonu
3 FLUX-1 -zwiększa wytrzym. betonu o 30%,  ogrzewanie podłogowe 150 - 300 ml

4 HYDROPROOF -wodouszczelniacz, beton wytrz. 6 at naporu wody 500 ml

5 F-3S Przyspieszacz wiązania betonu -o 50% przyspiesza wiąz 500 -1000ml

6 DOBET -uniwersalny 150 - 250 ml

     3.Domieszki -przeciwmrozowe do betonu i zapraw
7 FLUX-ZM do -8oC -do betonu oszczędza 18% cementu zw.wytrzym 500 – 750 ml

8 ZAP Zimowy do -8oC    -zastępuje wapno, utrzymuje dobą jakość 500 ml

9 ZAP-zim 87g do -8C      -zimowe wapno, jeszcze silniej uplastycznia 1 saszetka

10 ZIMOWY PŁYN do KLEJU -8oC dodatek do letnich zapraw zimą 100g/wor.zap

      4.Środki gruntujące i impregnaty budowlane
11 GRUNT   -do wyrównywania chłonności podłoŜa,paroprzepuszczaln
12 GRUNT GP   -głęboko penetrujący w słabe kruche chłonne podłoŜa
13 HYDRO GRUNT-wszechstronny w uŜyciu jako;impregnat,klej,grunt
14 IMPREGNAT do KOSTKI BRUKOWEJ           - nowy produkt

Wydajność

1L / 6-8 m²

15 IMPREGNAT do KLINKIERU i MARMURU    prod.nowoczesny
16 IMPREGNAT do PIASKOWCA i GIPSU          - nowy produkt

1L / 4-12 m²

      5.Impregnaty do drewna
17 DENDRODEX1:9 płyn zabezp. drewno przed ogniem,oliwka,zieleń 1L / 30 m²

18 DENDRODEX1:9 koncen.płyn zabezp. drewno przed ogniem,  brąz
      6.Środki czyszczące i zmywacze 
19 FIBAR - 15 min usuwa resztki zapraw cementowych wapien.wykwity
20 FIBAR śEL      - j.w.  do stosowania na powierzchniach pionowych
21 CZYSTY KLINKIER   -usuwa glony, białe wykwity przywraca kolor
22 CZYSTY BRUK - penetruje głębnie usuwa zaniecz. przywraca kolor

1L / 5 - 8 m²

23 ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH stos. na posadzkach parkingach
24 GRZYB STOP – skut. niszczy grzyby, pleśnie mchy w ciągu 15 min
25 GRZYB STOP – skut. niszczy grzyby, pleśnie mchy w ciągu 15 min

1L / 7-14 m² 

atomizer

26 Preparat do czyszczenia szyb kominkowych płyn atomiz.
27 Preparat do mycia stali nierdzewnej płyn atomizer

wg potrzeb

28 SADPAL – wypalacz sadzy, zielony proszek,  op. folia 1 kg
29 SADPAL II– j.w. 1 kg op.karton zawiera 20 saszetek 50g
30 WYPALACZ SADZY -nowo opracowany produkt, op.1kg

1-2 kg na
tonę węgla

      7.Środek antyadhezyjny  
31 DOFORM wytwarzany na bazie mikrowosków 1L / 4-7m²

      8.Mikrozbrojenie do betonu i zapraw
32 TEXA-FIB 150g  włókno polipropylenowe dł 12mm      1szt/50kg 

      9.Barwniki do betonu
33 Czerń Ŝelazowa       RTL-600  op. 2 kg 
34 Brąz Ŝelazowy         RLT-610  op. 2 kg
35 Czerwień Ŝelazowa  RLT-160  op.  2 kg  
36 śółcień Ŝelazowa     RLT-920  op. 1 kg    

1 -1,5 kg
barwnika na
25 kg cem.
tj. 4 - 6 %
masy cem.

 

1.Opakowania płynów 1L,5L ; luzem   lub     (op.1L zgrzewka = 9 szt.)      (paleta ( op.1L = 405szt.)   
                                                               (op.5L karton = 4 szt.)           (paleta ( op.5L = 120szt.)
2.Opakowanie Zap plus 20g ; luzem lub (zgrzewka -100 szt. x 20g) (karton 6 x 100szt.)    (paleta = 21 600 szt.)
3.Opak. Zap zim -8C    87g  ; luzem    lub    (zgrzewka =  50szt.)            (karton = 4 zgrzewki po 50szt.) 
4.Opakowanie Sadpal fol.1kg luzem    lub    (karton = 23szt.)  Sadpal II 1 kg    luzem    lub   (karton = 18szt.) 
5.Wypalacz sadzy op. 1kg     luzem             6.Texa-Fib 150g     luzem    lub    (worek jutowy= 100szt.)
7.Barwniki luzem lub w workach (czerń -12op x 2kg) (brąz -12op x 2kg) (czerwień -8op x 2kg) (Ŝółcień -12op x 1kg).


