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RóżNe	klimATy - ten sam  dryvit 

UsA

WIELKA bRYTANIA

bELgIA

CHINY

UKRAINA

ROsJA

CZECHY
JAPONIA

WYsPY bAHAMA

POLsKA

ALgIERIA

KUWEJT

Historia Dryvit sięga roku 1969, gdzie w USA 
rozpoczęto produkcję najwyższej jakości 
systemów ociepleń i materiałów elewacyj-
nych. Dzięki doskonałej, wysokiej jakości 
materiałów, szerokiej gamie faktur oraz kolo-
rystyce, produkty Dryvit od początku zyskały 
ogromną popularność na rynku inwestorów 
instytucjonalnych, jaki i indywidualnych. 
Różnorodność proponowanych rozwiązań 
oraz znakomite parametry termiczne, spra-
wiły, że Dryvit stał się synonimem nowoczes-
nej i innowacyjnej technologii. Nowatorskie 
i nieszablonowe podejście do rozwiązań 
estetycznych, rozwijanie oferty, stosowa-
nie inspirujących połączeń faktur i tynków 
oraz wprowadzanie ciekawych rozwiązań 
sprawiło, że Dryvit stał się liderem w wyzna-
czeniu trendów i nowoczesnym podejściu 
do estetyki budynków. Dryvit jako pierwszy 
producent systemów ociepleń wprowadził 
metodę „lekką mokrą” - obecnie BSO na 
rynek polski.  Może się pochwalić najstarszą 
udokumentowaną realizacją świadczącą  
o wysokiej jakości materiałów. Jako pierw-
sza z firm na rynku polskim, Dryvit zastosował  
i wprowadził dekoracyjne tynki o wyglądzie 
cegły, kamienia, metalu i drewna. 
Dzięki prężnie rozwiniętej sieci dystrybuto-
rów materiały Dryvit trafiają na inwestycje 
pod każdą szerokością geograficzną. Bu-
dynki wykonane w systemach Dryvit moż-

na znaleźć praktycznie w każdej strefie kli-
matycznej – od bardzo niskich temperatur 
zaśnieżonej Alaski, po żar Emiratów Arab-
skich. Wszędzie produkty zachowują swoją 
wysoką jakość oraz utrzymują swoje właści-
wości i odporność na działanie czynników 
zewnętrznych. Produkty Dryvit dostępne są 
w pięćdziesięciu krajach na sześciu konty-
nentach, spełniając najwyższe wymagania 
inwestorów. 
Należąc do grupy RPM, Dryvit korzysta z za-
plecza jednego z większych koncernów bu-
dowlanych na świecie, który zrzesza ponad 
50 firm z całego świata. W ramach współ-
pracy pomiędzy spółkami trwa ciągła wy-
miana doświadczeń, koncepcji technolo-
gicznych oraz nowatorskich rozwiązań. 
Na rynku polskim Dryvit rozpoczął produkcję 
w 1997 roku. Dziś produkty z Polski są ekspor-
towane do 30 krajów i zaopatrują nie tylko 
Europę, ale również kraje Azji, w tym półwy-
spu arabskiego. Poza skutecznymi i trwałymi 
systemami ociepleń, Dryvit oferuje szeroką 
gamę materiałów wykończeniowych, ta-
kich jak standardowe oraz dekoracyjne tyn-
ki i farby zewnętrzne, systemy renowacyjne 
oraz materiały do wnętrz. Również w ofercie 
Dryvit można znaleźć rozwiązania innych 
firm zrzeszonych w koncernie RPM.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy 
Dryvit zamieszczoną w niniejszym katalogu.

	 	SySTem OUTsULATION

Outsulation	jest	systemem	o	najdłuższej	tradycji	
na	rynku	polskim.	Wysokie	parametry	techniczne	
przekładają	się	na	unikatową	wytrzymałość	sy-
stemu, a  dryvit outsulation jako jedyny w polsce 
wyróżnia	 się	 udokumentowaną	 29-letnią	 trwa-
łością.	 Na	 warszawskich	 Bielanach	 ocieplono	 
w	tym	systemie	budynek,	a	29	lat	później	instytut	
Techniki	 Budowlanej	 przeprowadził	 ekspertyzę	
w	której	stwierdził,	że	mimo	długoletniej	ekspo-
latacji	system	spełnia	swoje	funkcje.

system Outsulation posłużył ITb do 
opracowania wytycznych dla metody 
„lekkiej mokrej”, obecnie ETICs.
  
W	materiałach	 stosowane	 są	 wysokiej	 jakości	
polimery	 wzmacniane	 dodatkowo	 włóknem	
syntetycznym.	 Dzięki	 temu	 system	 jest	 ela-
styczny	 oraz	 bardzo	 wytrzymały	 na	 ściskanie,	
rozciąganie,	 uszkodzenia	 i	 uderzenia.	 Outsu-
lation	 jest	 też	 wysoce	 odporny	 na	 ścieranie,	
zabrudzenia,	 porost	 alg	 i	 mikroorganizmów	
oraz	 promieniowanie	 UV.	 Używane	 pigmen-
ty	 dają	 nieograniczone	 możliwości	 kolorystyki	 
i	niespotykaną	trwałość	barw. 

Technologia	 systemu	 zakłada	wykorzystanie	
dostępnych	w	szerokiej	gamie	kolorystycznej	
tynków	akrylowych,	 silikonowych	 i	 siloksano-
wych	oraz	tynków	dekoracyjnych	o	wyglądzie	
kamienia	i	cegły	-		Ameristone;	Ameristone	T;	
Stonemist;	 Ultra	 Tex).	 System	 przeznaczony	
jest	do	budownictwa	mieszkalnego	 i	 komer-
cyjnego.

1.	zewnętrzna	ściana	budynku/	2.	listwa	startowa/
3.	klej	do	styropianu/	4.	płyta	styropianowa/	5.	łącznik	
mechaniczny	(opcjonalnie)/	6.	klej	do	zatapiania	siatki/
7.	siatka	zbrojąca/	8.	klej	do	zatapiania	siatki/
9.	środek	gruntujący/	10. tynk akrylowy lub silikonowy

System	 Outsulation	 występuje	 w	 kilku	 warian-
tach.
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HIsZPANIA

FRANCJA
KAZACHsTAN

AZERbEJDŻAN

CHORWACJA

	 	 ZALETY:
•  wysoka trwałość i odporność na 

  niekorzystne oddziaływanie środowiska

•  wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne 

•  wysoka odporność na promieniowanie UV

•  wysoka elastyczność

•  wysoka odporność na zabrudzenia

•  wysoka odporność mikrobiologiczna

•  łatwy w instalacji i konserwacji

 

OPIs PRODUKT

Zaprawa	klejąca	 Dryhesive	Plus	

izolacja	 Styropian

Siatka Standard	Plus	150,	Panzer	260

Warstwa	bazowa	 primus

Środek	gruntujący Color prime, Color prime S, ultra tex pg

wyprawy tynkarskie pMr, tr, ameristone, ameristone t, 
Stonemist, Stonemist t, ultra tex

Produkty	uzupełniające Seal	Clear,	Tuscan	Glaze

Elementy wchodzące w skład systemu Outsulation

gRECJA

sZWAJCARIA  

OPIs PRODUKT

Zaprawa	klejąca Dryhesive	Plus,	Genesis	Dm	Plus,	
Genesis	Dm	Plus	White,	Genesis

izolacja	 Styropian

Siatka Standard	Plus,	150,	160,	200,	Panzer	260

Warstwa	bazowa	 genesis

Środek	gruntujący Color prime, Color prime S, ultra tex pg

wyprawy tynkarskie
PmR,	FD	PmR,	HDP,	TR,	Ameristone,	
ameristone t, Stonemist, Stonemist t, 
Weatherlastic

Produkty	uzupełniające Seal	Clear,	Tuscan	Glaze,	Art	Glaze,	
demandit, demandit Metallic, Skimit

Elementy wchodzące w skład systemu Outsulation E

system ocieplenia ścian zewnętrznych 
ze styropianem jako materiałem 
izolacyjnym.
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System	 na	 styropianie	 składający	 się	 z	 zaprawy	 klejącej	 do	
przyklejania	płyt	styropianowych,	wysoce	elastycznej	warstwy	
bazowej	 z	 zatopioną	 siatką	 zbrojącą	 oraz	 tynku	 akrylowego,	
silikonowego	 lub	 siloksanowego.	 	 System	 jest	 mocowany	 do	
podłoża	za	pomocą	zaprawy	klejącej	i	łączników	mechanicz-
nych.	System	nie	zawiera	cementu.	Prostsza	i	szybsza	aplikacja	
gotowych	 produktów	 becementowych	 gwarantuje	 najwyż-
szą	trwałość		przy	zachowaniu	wysokich	parametrów	systemu	
i	bezpieczeństwa	przeciwpożarowego.	może	być	mocowany	
na	płytach	styropianowych	o	grubości	do	35	cm.

  ZALETY:
• wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu
  warstwy bazowej o dużej zawartości
 akrylu oraz polimerowych wypraw tynkarskich 
• trwałość i odporność na uszkodzenia 
 mechaniczne
• wysoka odporność na UV
• wysoka odporność na zabrudzenia
• wysoka odporność na wzrost alg i grzybów
• łatwa instalacja i konserwacja

 

OPIs PRODUKT

Zaprawa	klejąca	 Dryhesive	Plus,	Genesis	Dm	Plus,	
Genesis	Dm	Plus	White,	Genesis

izolacja	 Styropian

Siatka Standard	Plus:	150,	160,	200,	Panzer	260

Warstwa	bazowa	 NCB 

Środek	gruntujący Color prime, Color prime S, 

wyprawy tynkarskie PmR,	TR,	FD	PmR,	HDP	Ameristone,	Ameristone	T,	
Stonemist t, Stonemist, 

Produkty	uzupełniające Seal	Clear,	Tuscan	Glaze,	Art	Glaze,	Skimit

składniki systemu

Drysulation to przyjazny dla środowiska system oparty 
na	mineralno	-	polimerowej	warstwie	bazowej.

W	tynkach	Drytex,	wchodzących	w	skład	systemu,	stosowane	
są	komponenty	pochodzenia	naturalnego.	Tynki	Drytex	dzięki	
swojej	budowie	odznaczają	się	doskonałymi	parametrami	
użytkowymi,	są	przyjazne	dla	środowiska,	oraz	z	uwagi	na	swój	
mineralny	charakter	posiadają	wysoką	odporność	na	ogień.	
Do	malowania	tynków	mineralnych	stosowane	są	wysokiej	
jakości	farby	elewacyjne.	Farby	posiadają	nowoczesne	za-
bezpieczenia	mikrobiologiczne,	które	zwiększają		odporność	
elewacji	na	wzrost	mikroorganizmów	na	jej	powierzchni.

			SySTem DRYsULATION

  ZALETY:
•  zawiera materiały mineralne
•  wysoko paroprzepuszczalny
•  wysoka odporność na wzrost
  alg i grzybów
•  odporność na uszkodzenia 
  mechaniczne
•  odporność na 
  promieniowanie UV
•  wysoka odporność na zabrudzenia

system ocieplenia ścian zewnętrznych z wełną 
mineralną jako materiałem izolacyjnym. 

Szczególnie	 zalecany	do	 stosowania	na	budynkach	wysokich	
lub	 budynkach	 o	 zwiększonych	 wymaganiach	 przeciwpoża-
rowych.	 Wełna	 mocowana	 jest	 do	 podłoża	 przy	 zastosowa-
niu	 łączników	mechanicznych	 i	 zaprawy	 klejącej.	 System	 Ro-
xsulation	 składa	 się	 z	płyt	 z	wełny	mineralnej	oraz	niepalnych	
materiałów	 wykończeniowych.	 Tynki	 mineralne	 stosowane	 
w	systemie	mają	kolor	biały	i	wymagają	malowania	rekomen-
dowaną	 przez	 Dryvit	 farbą	 elewacyjną	 (akrylową,	 silikono-
wą,	 silikatową	 lub	 siloksanową),	 dostępną	 w	 szerokiej	 gamie	
barw.	 System	 jest	 bardzo	 trwały	 i	 odporny	 na	 oddziaływa-
nie	 środowiska,	 uderzenia,	 zabrudzenia,	 promieniowanie	 UV	 
i	rozwój	mikroorganizmów.	

			SySTem ROXsULATION
  ZALETY:
• do stosowania na budynki wysokie
• wysoka paroprzepuszczalność
• wysoka odporność na uszkodzenia 
 mechaniczne
• wysoka odporność na zabrudzenia
• odporność na oddziaływanie 
 promieniowania UV
• wysoka odporność  na rozwój 
 mikroorganizmów

 

OPIs PRODUKT

Zaprawa	klejąca	 Roxhesive,	Genesis	Dm	Plus,	Genesis	Dm	Plus	White

izolacja	 Wełna	mineralna

Siatka Standard	Plus	150,	Panzer	260

Warstwa	bazowa	 roxcoat, primus rox M, genesis dM plus, 
Genesis	Dm	Plus	White

Środek	gruntujący Color prime, Color prime S, ultra tex pg, primesil

wyprawy tynkarskie  roxtex, rox Slk, pMr, tr, ultra tex rox pMr

Farba Demandit,	Colorsil,	Silstar,	Silstar	Pro,	HyDroPhobic

składniki systemu

			SySTem ROXsULATION sTONE

System	dzięki	swoim	parametrom	ogniowym	może	być	stosowany	
na	elewacji	wszelkiego	rodzaju	budynków	także	powyżej	25	metra	
(biurowce,	budynki	użyteczności	publicznej,	budynki	przemysłowe,	
galerie	handlowe,	budynki	mieszkalne).	System	obejmuje	zastoso-
wanie	 tynków	dekoracyjnych	o	wyglądzie	kamienia	Ameristone,	
Ameristone	T,	Stonemist,	Stonemist	T.	mocowany	jest	do	podłoża	
za	pomocą	łączników	mechanicznych	i	zaprawy	klejącej.

Niepalny system izolacji cieplnej ścian zewnętrznych 
na wełnie mineralnej z powłokami dekoracyjnymi 
o wyglądzie granitu lub piaskowca. Idealny do 
zastosowania w budownictwie o podwyższonych 
wymogach	przeciwpożarowych.

1.	ściana	zewnętrzna	budynku/	2.	listwa	startowa/
3.	klej	do	wełny/	4.	wełna	mineralna/	
5.	łącznik	mechaniczny/	6.	klej	do	zatapiania	siatki/
7.	siarka	zbrojąca/	8.	klej	do	zatapiania	siatki/
9.	i	10.	warstwa	wykończeniowa

			SySTem OUTsULATION NCb

�

 

OPIs PRODUKT

Zaprawa	klejąca	 Dryhesive	Plus,	Primus	m,	Primus	m	White

izolacja	 Styropian

Siatka Standard	Plus:	150,	160,	Panzer	260

Warstwa	bazowa	 Drycoat,	Primus	m,	Primus	m	White

Środek	gruntujący primesil, Color prime, Color prime S,  ultra tex pg

wyprawy tynkarskie Drytex,	PmR,	TR,	FD	PmR,	HDP,	Slk,	Ameristone,	Ameri-
stone t, Stonemist t, Stonemist, ultra tex, drytex wood

Farba Demandit,	Colorsil,	Silstar,	HyDroPhobic

Produkty	uzupełniające Wood	Glaze,	Wood	Glaze	matt,	Seal	Clear,	Tuscan	Glaze

składniki systemu

 

OPIs PRODUKT

Zaprawa	klejąca	 Roxhesive,	Genesis	Dm	Plus,	Genesis	Dm	
Plus	White

izolacja	 Wełna	mineralna	

Siatka Standard plus 150

Warstwa	bazowa	 primus rox M, genesis dM plus, genesis 
Dm	Plus	White

Środek	gruntujący Color prime, Color prime S

wyprawy tynkarskie ameristone, ameristone t, Stonemist, 
Stonemist t

składniki systemu

  ZALETY:
• bardzo trwały i odporny na 
 niekorzystne  oddziaływanie 
 czynników atmosferycznych
• wysoka odporność na uderzenia
• wysoka odporność na zabrudzenia
• odporność na promieniowanie UV
• odporność na wzrost alg i grzybów 

1.	zewnętrzna	ściana	budynku/	2.	listwa startowa/ 
3.	klej	do	styropianu/	4.	płyta	styropianowa/
5.	łącznik	mechaniczny	(opcjonalnie)/	
6.	klej	do	zatapiania	siatki/	7.	siatka	zbrojąca/	
8.	klej	do	zatapiania	siatki/	9.	10.	warstwa	wykończeniowa	

Elastyczny system ocieplania ścian zewnętrznych 
ze styropianem jako materiałem izolacyjnym.
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Wiele systemów ociepleń aplikowanych w latach 
90-tych, obecnie nie spełnia wymagań i oczekiwań 	
w	zakresie	izolacji	termicznej.	Po	wielu	latach	eksplo-
atacji również elewacja wymaga odświeżenia. Dryvit 
oferuje system aplikowany na istniejące już docie-
plenie,	 który	 trwale	 i	 skutecznie	 poprawi	 energoo-
szczędność budynku. Proponowanym rozwiązaniem 
jest aplikacja systemu Dryvit Drysulation na istnieją-
ce ocieplenie. Po sprawdzeniu stanu technicznego 
istniejącego ocieplenia oraz stanu elewacji, można 
zaplanować wykonanie kolejnego systemu. bardzo 
ważnym elementem w takiej podwójnej konstrukcji 
jest mocowanie. Drugi system powinien być  insta-
lowany mechanicznie przy użyciu kołków przecho-
dzących przez obie warstwy i zakotwionych w pod-
łożu. Zaleca się stosowanie łączników wkręcanych 	
z trzpieniem metalowym i odpowiednio dobranych 
do klasy podłoża. Powtórna aplikacja systemu to 
również okazja do zmiany wyglądu budynku.

DO DWÓCH RAZY sZTUKA
Warto	zastosować	jak	najbardziej	
trwały	 system,	 ponieważ	 nie	 bę-
dzie	można	już	docieplić	budynku	
po	 raz	 trzeci.	 System	 oferowany	
przez	 Dryvit	 jest	 trwały	 i	 wyjątko-
wo odporny na warunki atmosfe-
rycze.	Jednocześnie	pełni	funkcję	
ochronną	 przed	 porostem	 grzy-
bów	 i	 alg,	 które	 stanowią	 szcze-
gólne	 zagrożenie	 dla	 trwałości	
elewacji.	 Glony	 nie	 tylko	 niszczą	

estetykę	fasady,	ale	również	wpły-
wają	na	podniesienie	wilgotności	
budynku	i	przyczyniają	się	do	roz-
woju	 pleśni	 i	 grzybów	 wewnątrz	
mieszkań.	 Oferowany	 system	 jest	
również	odporny	na	powstawanie	
pęknięć,	 zabrudzeń	 oraz	 na	 pro-
mieniowanie uV.

JAK NOWY
Nowe	ocieplenie	to	dobra	okazja,	
żeby	 zmienić	 wygląd	 budynku.	 

W	tym	rozwiązaniu	można	 	zasto-
sować	szeroką	gamę	tynków	i	farb	
Dryvit.	 Poza	 standardową	 ofertą,	
można	„odświeżyć”	elewację	sto-
sując	 tynki	 dekoracyjne	 jak	 Ultra	
Tex,	 który	nadaje	efekt	cegły	 lub	
płytek	klinkierowych,	Stonemist,	o		
efekcie piaskowca, drytex wood 
- efekt drewna, ameristone efekt 
granitu,	 	 a	 także	 tynki	 z	płatkami	
miki	 (Stonemist	 T	 i	 Ameristone	 T). 

Dryvit	opracował	skuteczny	system	garażowy,	opar-
ty	na	wełnie	mineralnej,		który	nie	tylko	zabezpiecza	
obiekt,	ale	stanowi	również	trwałe	 i	estetyczne	wy-
kończeniem	stropów.

			SySTem gARAŻOWY  – czyli skuteczna ochrona 
    przeciwpożarowa 
    parkingów, garaży 
    i piwnic

Odpowiednie zabezpieczenie stropów garaży 
podziemnych, piwnic i parkingów jest niezwykle ważne 
z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
całego budynku. 

System	tym	różni	się	od	systemów	funkcjonujących	
na	rynku,	że	 jego	aplikacja	wykonywana	jest	przy	
użyciu	pacy.	Wraz	z	siatką	tworząc	ciągłą	powłokę	
na	 powierzchni,	 doskonale	 zabezpiecza	 ją	 przed	
pękaniem.	Druga	wersja	tego	systemu	polega	na	
natryskowej	aplikacji	tynku	mineralnego	na	zagrun-
towaną	wełnę.W skład systemu wchodzą:

• Klej Roxhesive 
•  Roxcoat z siatką standard Plus 150
•  Preparat gruntujący Color Prime s
• Tynk Roxtex garage
•  Farba Demandit, silstar lub Colorsil

			SySTem bIO CARE
Budynki,	zwłaszcza	gdy	znajdują	się	w	niesprzyjającym	
środowisku	naturalnym,	są	narażone	na	zabrudzenia.	
Budynki	 położone	 w	 aglomeracjach	 miejskich,	 przy	
ruchliwych	 drogach	 czy	 w	 strefach	 przemysłowych	
dodatkowo	narażone	są	na	osadzanie	się	tzw.	tłuste-
go	brudu,	który	 zawiera	 związki	 ropopochodne,	wy-
stępujące	między	innymi	w	paliwach,	olejach	czy	dy-
mach	przemysłowych.	Brud	powstający	na	elewacji		
stanowi	doskonałą	pożywkę	dla	rozwoju	mikroorgani-
zmów,	które	powodują	erozję	powłoki	elewacyjnej.	
Usunięcie	 takich	 zanieczyszczeń	 z	 elewacji	 jest	 na-
prawdę	 kłopotliwe.	W	 takiej	 sytuacji	 nawet	 tzw.	 sa-
moczyszczące	 powłoki	 elewacyjne	 nie	 gwarantują	
czystości	bez	dodatkowych	zabiegów.
System	Bio	Care	skutecznie	usuwa	grzyby	i	pleśń	z	ele-
wacji	oraz	zapobiega	ich	ponownemu	wzrostowi.

  ZALETY sYsTEMU bio Care:
•  skuteczny system usuwania mikroorganizmów
•  powstrzymanie rozwoju porostów na 
  elewacji przez wiele lat
•  nieszkodliwy dla zdrowia mieszkańców
•  system posiada właściwości hydrofobowe 
  („samoczyszczenie” się budynków)
•  paroprzepuszczalność systemu

W skład systemu 
bio Care	wchodzą:

- środek Algo stop, który jest tak opracowa-
ny,	że	usuwa	i	niweluje	mikroorganizmy	z	po-
wierzchni	budynku.	Preparat	jest	całkowicie	
nieszkodliwy	dla	zdrowia	mieszkańców	i	oto-
czenia	budynku.

-	farba	Silstar	Pro,	która	dzięki	zastosowanej	
specjalnej	 mieszance	 biocydów	 powstrzy-
muje	ponowny	 rozwój	porostów	na	elewa-
cji	przez	wiele	 lat.	 	Silstar	Pro	 jest	oparta	na	
polimerowych	żywicach	silikonowych	i	akry-
lowych.	Dzięki	 swojemu	 unikatowemu	 skła-
dowi	 jest	 bardzo	 elastyczna,	 odporna	 na	
czynniki	mechaniczne	i	działanie	promienio-
wania uV. 

Proponowany system konserwacji 
kryje w sobie dwa procesy: 
mycie elewacji i jej odnowienie. 
Wybór sposobu konserwacji zależy 
od stanu i stopnia zabrudzenia danej 
powierzchni.
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			SySTem NA sYsTEM – czyli 
   druga warstwa 
   systemu ociepleń

System	 BioCare	 może	 być	 stosowany	 tylko	 na	 ele-
wacji,	która	 jest	w	dobrym	stanie	 i	 zachowuje	swoje	
właściwości	 użytkowe.	 Po	 usunięciu	 zanieczyszczeń,	
alg	 i	 grzybów	 oraz	 innych	 utrudniających	właściwą	
przyczepność	plam,	budynek	należy	pomalować	far-
bą	Silstar	Pro.	Powstaje	w	ten	sposób	nowa	powłoka,	
która	zabezpiecza	elewację	przed	korozją	biologicz-
ną	 i	osadzaniem	zanieczyszczeń.	Jeśli	 konserwujemy	
elewację	wystarczająco	często	i	zgodnie	z	zalecenia-
mi	producenta	systemu	ociepleń,	tym	dłużej	inwestor	
może	się	cieszyć	dobrze	ocieplonym	i	wykończonym	
na	zewnątrz	budynkiem.	
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przed

po

1.	istniejące	ocieplenie/	2.	listwa	startowa/	
3.	klej	do	styropianu/	4.	płyta	styropianowa/
5.	łącznik	mechaniczny/	
6.	klej	do	zatapiania	siatki/	7.	siatka	zbrojąca/
8.	klej	do	zatapiania	siatki/
9.	i	10.	warstwa	wykończeniowa	
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			TyNki DEKORACYJNE

Wyprawy	 tynkarskie	 o	 wyglą-
dzie	 granitu	 i	 piaskowca	 mogą	
zdobić	 fasady	 budynków,	 a	 za-
stosowane	w	 tynkach	 naturalne	
kruszywa	różnego	kształtu	i	koloru	
pozwalają	uzyskać	niepowtarzal-
ne	 i	oryginalne	efekty	przypomi-
nające	naturalne	kamienie.
W	połączeniu	z	szablonami	Ultra	
Tex	 tynki	dają	efekt	naturalnych	
nieregularnych	 kamieni,	 bądź	
poprzez	 boniowanie	 styropianu	
-	płyt	granitowych	lub	marmuro-
wych.
Stosując	tynki	dekoracyjne	w	sy-
stemach	Dryvit	uzyskujemy	ciepły	
dom	o	niebanalnym	i	 interesują-
cym	charakterze.

Ograniczenia	 w	 stosowaniu	 natu-
ralnych	kamieni	ze	względu	na	ich	
ciężar	własny	 tutaj	nie	 istnieją.	Bez	
względu	na	wysokość	budynku,	ele-
wacja	może	 urzekać	 dostojnością	
granitu	i	piaskowca,	lub	przyciągać	
świetlistymi	 refleksami	 grającymi	
na	 fasadzie.	 Łączenie	 materiałów	
z	 innymi	 rozwiązaniami	 firmy	Dryvit	
może	być	inspiracją	dla	architektów	 
i	 projektantów.	 Dzięki	 ciekawym	
zestawieniom	 istniejące,	 wyma-
gające	 remontu	 budynki,	 można	
zmienić	w	nowoczesne	obiekty	bez	
konieczności	obciążania	ścian,	dia-
metralnie	zmieniając	ich	wygląd.	

Ameristone
–	tynk	o	wyglądzie	granitu

Ameristone T 
–	tynk	o	wyglądzie	granitu	

			z	dodatkiem	miki	

Stone	Mist	
–	tynk	o	wyglądzie	piaskowca

Stone	Mist	T	
–	tynk	o	wyglądzie	piaskowca	

			z	dodatkiem	miki

Powłoki	dekoracyjne	zostały	przetestowane	i	posia-
dają	dopuszczenia	do	stosowania	na	budynkach	
wysokich,	 których	 materiałem	 izolacyjnym	 jest	 
wełna	 mineralna.	 Łączenie	 różnorodnych	 po-
włok	 tynkarskich	 i	 tworzenie	 nowych	 zestawień	
kolorystycznych	 jest	 intrygującym	 wyzwaniem,		
zwłaszcza,	gdy	 jest	w	czym	wybierać.	 Takie	moż-
liwości	 dają	 wszystkie	 tynki	 dekoracyjne	 Dryvit.	 
Zestawiając	 ze	 sobą	 granit	 Ameristone,	 cegłę	 
Ultra	Tex	i	drewno	Drytex	Wood	nawet	prosta	bryła	
budynku	może	wyglądać	oryginalnie	 i	 niepowta-
rzalnie.

Nowoczesne produkty chemii budowlanej pozwalają 
osiągać niezwykłe efekty. 
Odpowiednie powłoki tynkarskie stają się bazą, służącą do 
komponowania ciekawych rozwiązań dekoracyjnych. 
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			TyNki DEKORACYJNE

Dekoracyjne	tynki Ameristone, 
Ameristone T, stone Mist 	
i	 Stone	 Mist	 T są	 doskonałym	
materiałem	 wykończeniowym.	
Naturalne	 kruszywa	 	 zatopione	
są	w	spoiwie	wykonanym	na	ba-
zie	 100%	 polimeru	 akrylu,	 które	
jest	 odpowiednio	 wzmocnione	
w	 celu	 zapewnienia	 wieloletniej	
trwałości	i	łatwego		utrzymania.	
Wykorzystanie	 100%	 polimeru	
akrylu	 gwarantuje	 również	 wy-
prawom	wysoką	jakość	i	pozwa-
la	 uzyskać	 powłokę	 o	 niezwy-
kłej	 odporności	 na	 uszkodzenia	
mechaniczne,	 zanieczyszczenia	
atmosferyczne,	 promieniowanie	
UV,	pleśń	i	grzyby.

Powłoki	dekoracyjne	można	komponować	z	różnymi	materiałami	
elewacyjnymi.	Świetnie	sprawdzają	się	na	całych	powierzchniach	
budynków,	jak	i	na	detalach,	zmieniając	ścianę	w	oryginalną	i	nie-
tuzinkową	fasadę.

Specjalnie opracowane 
rozwiązanie firmy Dryvit pozwala 

na aplikację Ameristone, Ameristone T, 
Stone Mist i Stone Mist T, na każdej 

wysokości, także powyżej 25 m.

Czy to się opłaca?
Warto	zrobić	lekką,	nowoczesną,	
elewację	w	przypadku:
•	gdy	elewacja	z	tradycyjnego
	 materiału	zbyt	obciąży	ścianę
•	kiedy	chcemy	mieć	efekt	kamie- 
	 nia	na	wysokich	budynkach
•	gdy	tradycyjny	materiał	jest
	 kłopotliwy	w	konserwacji
•	gdy	nie	chcemy	zwiększyć
	 grubości	muru
•	gdy	chcemy	połączyć	różne	tynki			
	 stosowane	w	systemach	eTiCS

możliwość	 łączenia	
z	 innymi	 produktami	
Dryvit,	 tu	 z	 Demandit	
Metallic.

Tynki dekoracyjne 
a kamień tradycyjny

W	porównaniu	z	elewacją	kamienną	
system	eTiCS	z	tynkami	
dekoracyjnymi	charakteryzuje	się:	

•	 większą	dostępnością	produktu	
•	 łatwiejszym	i	mniej	
	 pracochłonnym	wykonaniem
•	 nieograniczonymi	możliwościami	
	 architektonicznymi	w	związku	
	 z	kształtem	i	wysokością	ściany	
•	 nielimitowanymi	możliwościami
	 osiągania	efektów	kolorystycznych	
•	 dużo	niższą	wagą	niż	kamień
•	 łatwym	sposobem	renowacji
• niższą	ceną	(w	porównaniu	do	ceny
 płyt	kamiennych	oraz	kosztów	
	 ich	montażu)
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Tynki	 dekoracyjne	 umożliwiają	 na-
danie	 elewacji	 wyglądu	 cegły,	
płytek,	kostki,	kamienia	oraz	innych	
naturalnych	materiałów.	 Uzyskanie	
oczekiwanego	 wyglądu	 elewacji	
jest	 możliwe	 dzięki	 zastosowaniu	
odpowiedniego,	 rodzaju	 szablonu	
oraz	materiałów	akrylowych	i	siliko-
nowych,	opartych	na	100%	polime-
ru	 akrylu.	 	 Tynki	 Ultra	 Tex	 są	 kształ-
towane	 przy	 użyciu	 różnorodnych	
szablonów	 od	 cegły,	 płytki	 po	 ka-

Wygląd cegły, płytek, kostki, 
kamienia oraz innych materiałów 
naturalnych można uzyskać za 
pomocą tynku i szablonów Ultra Tex

			TyNki DEKORACYJNE

Stosując	mineralną	zaprawę	tynkar-
ską	 wzbogaconą	 żywicami	 synte-
tycznymi,	 suchymi	 mieszankami	 na	
bazie	cementu	i	wapna	można	uzy-
skać	efekt	drewna.
Wykorzystując	 Dryvit	 Wood	 moż-
na	 stworzyć	 ciekawą	 kompozycję	
o	 wyglądzie	 bali	 lub	 drewnianych	
desek.	 	Łącząc	atrakcyjne	elemen-
ty	 drewna	 z	 innymi	 tynkami	 deko-
racyjnymi	 lub	 tradycyjnymi	 można	
otrzymać	 	 niezapomniany	efekt	 na	
budynku.	 Dzięki	 temu	 połączeniu,	
uzyskanie	wyglądu	 drewna	 na	 ele-
wacji	 jest	 łatwiejsze	 i	 nie	 niesie	 ze	
sobą	 konieczności	 skomplikowanej	
jego	 konserwacji.	 Naturalne,	 trady-
cyjne drewniane deski elewacyjne  
z	 racji	materiału	 z	 jakiego	 są	wyko-
nane	 wymagają	 ciągłej	 i	 regular-
nej	pielęgnacji,	stosując	tynk	Drytex	
Wood	 po	 kilku	 latach	 eksploatacji	
wystarczy	 tylko	 odświeżyć	 kolor	 bez	

ULTRA TEX	–

mień	American	Flagstone.	Dostęp-
ne	w	szerokiej	gamie	kolorystycznej	
(ze	 standardowej	kolorystyki	Dryvit,	
lub	 opracowanych	 na	 specjalne	
życzenie	 klienta).	 Stosując	 tynki	
Stonemist, Stonemist t, ameristone, 
ameristone t lub wybrane tynki pMr 
można	 uzyskać	 doskonałe	 efekty	
dekoracyjne	 przywołujące	 efekt	
naturalnego	 kamienia.	 Świetnie	
sprawdzają	 się	 na	 całości	 ściany,	
jak	i	detal	ozdoby	elewacji.

DRYTEX WOOD	–  Tynk jak drewno 

konieczności	 zabezpieczania	 drew-
na	 środkami	 biobójczymi	 przeciwko	
owadom.
Tynki	 Drytex	 Wood	 zwiększając	 od-
porność	 powierzchni	 ściany	 na	dzia-
łanie	 czynników	 atmosferycznych	
oddają	 urok	 stylowego,	 solidnego	
materiału.	 Stosując	 specjalne	 sza-
blony	można	uzyskać	 kilka	 różnorod-
nych	 wzorów	 drewna.	 W	 zależności	
od	 upodobań	 można	 uzyskać	 ele-
ment	 deski,	 muru	 pruskiego	 lub	 na-
wet	 dom	 z	 bali.	 Tynk	 oferowany	 jest	 
w	 kolorze	 białym.	 Ostateczny	 ko-
lor	 i	 wygląd	 elewacji	 uzyskiwany	
jest	 przez	 odciśnięcie	 wzoru	 drewna	 
w	tynku,	następnie	pokrycie	prepara-
tem	 korygująco-odcinającym	 Color	
Prime	 i	 końcowe	 malowanie	 bejcą	
Wood,	 korzystając	 z	 ośmiu	 kolorów	
standardowych.	Bejca	jest	dostępna	
w	wersji	matowej	i	błyszczącej.
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			TyNki DEKORACYJNE

Tuscan	 Glaze	 jest	 akrylową	 po-
włoką	 dekoracyjną	 nadającą		
elewacji	toskańską	stylizację.	Naj-
lepiej	prezentuje	się	w	połączeniu	
z	drobnoziarnistymi	tynkami	Dryvit,	
takimi jak Freestyle, lymestone, 
Stonemist.	 Dostępną	 w	 12	 stan-
dardowych	kolorach	bejcę	najle-
piej	aplikować	na	dojrzały,	suchy,	
gładki	 i	wolny	od	zanieczyszczeń	
tynk.	 Następnie	 należy	 ją	 punk-
towo	 przecierać	 dla	 osiągnięcia	
zamierzonego	 efektu.	 Bejca	 jest	
barwiona i transparentna. Zasto-
sowanie		bejcy		na	podłożu	o	in-
nej	barwie	pozwala	na	uzyskanie	
różnorodnych	 odcieni	 elewacji	
oraz	rozwija	szeroki	wachlarz	este-
tycznych	 inspiracji	 zaspokajając	

oczekiwania	najbardziej	wyrafino-
wanych	inwestorów.	

TUsCAN gLAZE –		Toskańska estetyka 

Od	kilku	sezonów	w	trendach	bu-
dowlanych	 czołowe	 miejsce	 zaj-
muje	beton	architektoniczny.	 Sto-
sowany	jest	w	wielu	rozwiązaniach	
zarówno	 we	 wnętrzach	 jak	 i	 na	
elewacjach,	 przywołując	 obraz	
prostego,	 ascetycznego,	 minima-
listycznego	efektu.		
Znajdując	 zastosowanie	 w	 różno-
rodnym typie budownictwa, sto-
sowany	jest	zarówno	na	obiektach	
komercyjnych,	jak	i	w	domach	jed-
norodzinnych,	stanowiąc	element	
dekoracyjny	 ściany	 lub	 jej	 frag-
ment.	Dla	uzyskania	takiego	efektu	
tradycyjnie	stosowane	są	okładziny	 
z	elementami	z	betonu,	jednak	ich	
instalacja	ze	względu	na	ciężar	jest	
dość	 skomplikowana	 i	 wymaga	
dodatkowego	mocowania	kołka-
mi	 mechanicznymi.	 Dryvit	 propo-

Tuscan Glaze jest akrylową 
barwioną bejcą, która jest 
stosowana na tynkach Dryvit 
przywołując ciekawą rustykal-
ną stylistykę. Bejca może być 
stosowana na każdym rodzaju 
budynku.  

EFEKT bETONU 
nuje	 nowoczesną	 wersję	 betonu	
w postaci specjalnie opracowa-
nych	tynków.	Stosując	rozwiązanie	 
Dryvit	 inwestor	może	uniknąć	 kło-
potliwej instalacji betonu, nie ob-
ciążając	nadmiernie	ścian	budyn-
ku.		Wykorzystanie	tynku	PmR	i	bejcy	
Art	Glaze	do	 złudzenia	 przypomi-
na	 tradycyjny	 efekt,	 zachowując	
najwyższe	parametry	wytrzymałoś-
ciowe	 i	 jakościowe.	 Perfekcyjna,	
naturalna estetyka, wysoka wy-
trzymałość	mechaniczna,	wysoka	
odporność	 na	 wodę	 i	 niewielka	
waga,	 to	główne	atuty	propono-
wanego	 rozwiązania.	 Dzięki	 swo-
im	 właściwościom	 	 rozwiązanie	
Dryvit	nadaje	charakteru	ścianom	 
i	sprawi,	że	budynek	nabierze	nie-
powtarzalnego	wyglądu.	

Dzięki rozwiązaniu propono-
wanym przez Dryvit instalacja 
odbywa się niekłopotliwie, 
jest lekka i prosta, aplikowa-
ny materiał nie obciąża nad-
miernie elewacji.

Stosując tynk PMR i bejcę Tuscan Glaze lub opcjonalnie Art 
Glaze można uzyskać efekt, ostatnio również popularnej 
rdzy. Tynki mogą być wkomponowane w ścianę jako detal 
dekoracyjny lub też mogą zostać zaaplikowane na całości 
jej powierzchni. Dzięki zastosowaniu rozwiązań Dryvit można  
w sposób nowatorski i nowoczesny urozmaicić wygląd elewa-
cji, wprowadzając najnowsze trendy i estetykę. 
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Doskonałe	 efekty	 przynosi	 połą-
czenie	bejcy	Tuscan	Glaze	z	 tyn-
kiem	 lymestone.	 można	 uzyskać	
dowolny efekt na elewacji, w tym 
również	efekt	piaskowca	z	zazna-
czonymi,	charakterystycznymi	dla	
tego	kamienia	żyłkami.	Rozwiąza-
nie	 można	 stosować	 zamiennie	 
z	tynkiem		Stone	mist.
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tynki PMR	 są	 oparte	 na	 100%	 poli-
merach	 akrylu,	 charakteryzują	 się		
wysoką	 odpornością	 na	 uszkodze-
nia	 mechaniczne,	 zawierają	 formu-
łę	 PmR,	 która	 zabezpiecza	 przed	
porostem	 alg.	 Tynki	 są	 barwione	 
w	masie	 i	 dostarczone	 jako	produkt	
gotowy	do	użycia.
Quarzputz	–	kornik;
Sandpebble	–	baranek;	
Sandpebble	2	–	baranek;
Sandpebble	Fine	–	drobny	baranek;
Sandblast	–	drobny	baranek;
lymestone	–	drobny	kornik;
Freestyle	–	drobnoziarnista	do	dowolne-
go	modelowania

• Tynk PMR stosowany jest 
we wszystkich systemach Dryvit.

tynki Drytex	 są	 modyfikowaną	 poli-
merami	suchą	mieszanką,	dającą	po	
rozrobieniu	 z	 wodą	 wysokiej	 jakości	
wyprawę	 tynkarską.	 Tynk	 występu-
je	w	 kolorze	 białym.	Dla	 osiągnięcia	
odpowiedniej	 trwałości	 i	odporności,	
po	 wyschnięciu	 powierzchnię	 tynku	
należy	pomalować	rekomendowaną	
farbą	elewacyjną.	Tynk	Drytex	wystę-
puje	w	trzech	fakturach:	
Quarzputz	–	kornik;	
Sandpebble	–	baranek;	
Sandblast	–	drobny	baranek;	

• Tynk Drytex stosowany jest 
w systemie Drysulation.

Gotowa	do	użycia	wyprawa	 tynkar-
ska sLK opracowana	 jest	 na	 bazie	
spoiwa	 –	 szkła	wodnego	potasowe-
go.	Paroprzepuszczalna,	trwała	i	od-
porna	na	uszkodzenia	mechaniczne	
oraz	 wzrost	 mikroorganizmów.	 Tynk	
jest	 barwiony	 w	 masie.	 Występuje	 
w	trzech	fakturach:	
Quarzputz	–	kornik;	
Sandpebble	–	baranek;	
Sandblast	–	drobny	baranek;

• Tynk SLK stosowany jest 
w systemie ociepleń Drysulation.

ROX sLK jest	 gotową	do	 użycia	wy-
prawą	 tynkarską.	 Charakteryzuje	 się	
bardzo	 wysoką	 przepuszczalnością	
pary	 wodnej	 i	 wysoką	 odpornością	
przeciwko	 algom	 i	 glonom.	 Zbudo-

sandpebble- baranek

Freestyle	–	drobnoziarnista	do	
dowolnego	modelowania

wana	 jest	 na	 bazie	 spoiwa	 -	 szkła	
wodnego	 potasowego.	 Występuje	 
w	trzech	fakturach:	
Quarzputz	–	kornik;	
Sandpebble	–	baranek;	
Sandblast	–	drobny	baranek;	

• Tynk ROX SLK stosowany jest 
w systemie Roxsulation. 

Roxtex to niepalna wyprawa tynkar-
ska	na	bazie	cementu	i	czystego	kru-
szywa	 kwarcowego.	 Tynk	może	być	
stosowany jako cienkowarstwowa 
warstwa	dekoracyjna.	Dla	uzyskania	
odpowiedniego	koloru	 i	właściwego	
zabezpieczenia	tynku	niezbędne	jest	
dwukrotne malowanie rekomendo-
waną	farbą	elewacyjną	
Tynk	 Roxtex	występuje	w	 trzech	 fak-
turach:	
Quarzputz	–	kornik;	
Sandpebble	–	baranek;	
Sandblast	–	drobny	baranek;	

• Tynk Roxtex stosowany jest 
w systemie Roxsulation.

tynk TR	 jest	 wyprawą	 tynkarską	 op-
artą	 na	 bazie	 100%	 polimeru	 akrylu	 
z	 dodatkiem	 emulsji	 żywicy	 silikono-
wej.		Tynk	jest	wysoce	paroprzepusz-
czalny	oraz	odporny	na	wzrost	mikro-
organizmów.	 Występuje	 w	 siedmiu	
fakturach:
Quarzputz	–	kornik,
sandpebble	–	baranek,
sandpebble 2	–	baranek,	
sandblast –	drobny	baranek,	
sandpebble Fine - drobny baranek,
Lymestone	–	drobny	kornik,
Freestyle	–	drobnoziarnista	do	dowolne-
go	modelowania

• Tynk Dyvit TR stosowany jest 
we wszystkich systemach Dryvit.

Lymestone	–	drobny	kornik

Quarzputz	–	kornik

sandblast	–	drobny	baranek

do barwienia tynków i farb dryvit 
stosowane	są	pigmenty	StratoToneTM	 
dzięki	którym	trwałość	koloru	elewacji	
jest	większa.	

��

			TyNki HYDROFObOWE/HDP

Powłoka	 elewacyjna	 stosowana	 
w	 systemach	 ociepleń	 Drysulation,	
Outsulation,	 Outsulation	 e	 i	 Out-
sulation NCB. Specjalna receptu-
ra	 pozwala	 na	 aplikację	 wyprawy	
tynkarskiej	 w	 warunkach	 obniżonej	
temperatury	powietrza	(już	od	+1oC)	
i	 podwyższonej	wilgotności.	 Po	 krót-
kim	 czasie	 od	 aplikacji	 można	 uzy-
skać	 powłokę	 odporną	 na	 warunki	
atmosferyczne,	 co	 nie	 jest	 możliwe	
do	osiągnięcia	w	przypadku	 użycia	
tynków	standardowych.
W	odróżnieniu	do	tynków	konkuren-
cyjnych	 akcelerator	 wiązania	 jest	
składnikiem	 tynku,	 co	 oznacza,	 że	
nie	dodaje	się	go	do	wiadra,	a	dzię-
ki	temu	można	uniknąć	nieprawidło-
wego	zadozowania	dodatku.	

wyprawy tynkarskie HDP i farba HyDroPhobic 
zostały	opracowane	z	zachowaniem		własno-
ści	opartych	na	silikonowej	technologii	oraz	za-
awansowanej	technologii	HyDroPhobic,	które	
zapewniają	chemiczną	i	geometryczną	bazę	
hydrofobową.	Tynki	występują	w	szerokiej	ga-
mie	faktur.	Zarówno	tynki	i	farba	dostępne	są	
w	 różnorodnej	 kolorystyce.	 Charakteryzują	
się	wysoką	odpornością	na	promieniowanie	
UV,	 uszkodzenia	 mechaniczne	 i	 blaknięcie	
koloru.	 Dzięki	 zastosowaniu	 nowoczesnych	 
i	sprawdzonych	dodatków	algobójczych,	pro-
dukty	te	są	bardzo	trwałe	i	tworzą	optymalne	
zabezpieczenie	mikrobiologiczne	elewacji.	
Charakteryzując	 się	dużą	paroprzepuszczal-
nością	 i	 doskonałą	 odpornością	 na	 wodę	
stanowią	 skuteczną	 ochronę	 przed	 wnika-
niem	 wody	 oraz	 zanieczyszczeń	 atmosfe-
rycznych,	zmniejszając	nasiąkliwość	podłoża		
i	zwiększając	odporność	na	zabrudzenia.	

TyNki FD PMR

Tynki HDP występuje w pięciu fakturach:

Quarzputz		 –	kornik;
sandpebble		–	baranek;
sandblast  –	drobny	baranek;
Lymestone		 –	drobny	kornik;
Freestyle		 –	drobnoziarnista	do	
	 	 	 			dowolnego	
      modelowania. 
Dostępny	w	pełnej	kolorystyce	Dryvit.

Tynk HDP

• Odporny na warunki atmosferyczne
• samoczyszczący
• O zwiększonej hydrofobowości
• Odporny na promieniowanie UV
• Odporny na korozję biologiczną
• O wysokiej elastyczności
•	Paroprzepuszczalny

Tynk	FD	PmR	jest	gotową	do	uży-
cia	 wyprawą	 tynkarską	 o	 przy-
spieszonym	wiązaniu,	 opartą	 na	
bazie	100%	polimeru	akrylu	z	do-
datkiem	akceleratora	wiązania.	

Czym jest technologia FD?
Specjalna	formuła	pozwala	na	
uzyskanie	wczesnej	odporności	
na	warunki	atmosferyczne,	rów-
nież	w	niskich	temperaturach.
Jej	atutem	jest	możliwość	
aplikacji	w	warunkach	bardzo	
wysokiej	wilgotności	powietrza.
Tynk	FD	PmR	można	stosować	
w	przedziale	temperatur	od	
+1oC	do	+20oC

Tynk FD PMR

• Wczesna odporność na niekorzystne  
	 warunki	atmosferyczne
• Wiąże szybciej niż standardowe tynki
• Odporny na zabrudzenia
• Odporny na promieniowanie UV 
• Odporny na korozję biologiczną 
 (formuła PMR)
• Posiadaj wysoką elastyczność
•	Wysoce	paroprzepuszczalny

Tynk FD PMR występuje w pięciu fakturach:

Quarzputz		 –	kornik;
sandpebble		 –	baranek;
sandpebble Fine –	drobny	baranek;
sandblast  –	drobny	baranek;
Freestyle		 –	drobnoziarnista	do	
	 	 	 			dowolnego	
      modelowania. 
Dostępny	w	pełnej	kolorystyce	Dryvit.

Tynk FD PMR na co uważać

•	Aplikacja	w	temperaturach	od	+1oC do 20oC  
•	Bardzo	szybkie	wiązanie	w	temperaturach	
			powyżej	maksymalnej	dopuszczalnej
•	Bardzo	szybkie	wiązanie	w	niskiej	wilgotności	
			powietrza
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Dzisiejsze budynki wymagają wy-
sokiej jakości tynków. Tynki Dryvit  
z systemami zabezpieczeń przed 
pękaniem, uszkodzeniami mech-
nicznymi i formułami zapobiegają-
cymi rozwojowi mikroorganizmów 
na elewacji spełniają te oczeki-
wania. Zawarte w tynkach dodatki  
i formuły często przekraczają suro-
we wymagania techniczne. Stan-
dardowa oferta to gama faktur  
i tekstur najwyższej jakości, które 
również dzięki swojej estetyce za-
spokajają oczekiwania klientów.

sTANDARDOWE	TyNki DRYVIT
Woda	na	ścianie	bez	HDP

	Woda	na	ścianie	pokrytej	tynkiem	HDP
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Przeznaczony	do	aplikacji	na	bu-
dynkach	 wykonanych	 przy	 uży-
ciu	 bloczków	 betonowych,	 pu-
staków,	 na	 podłoża	 mineralne,	 
w	których	wg	zaleceń	projektan-
ta	ocieplenie	nie	jest	wymagane.
Zaprawa tynkarska, po dodaniu 
wody	 i	 wymieszaniu,	 jest	 goto-
wa	 do	 użycia.	 Dodatek	 silikonu	
nadaje	 cechę	 wysokiej	 hydro-
fobowości,	 zabezpieczając	 po-
wierzchnię	 przy	 równoczesnej	
paroprzepuszczalności.	
Produkt	 zachowuje	 doskonałą	
charakterystykę	 przy	 nakłada-
niu	 i	ma	długi	czas	otwarty.	Jest	
barwiony	 w	 	 masie	 i	 występuje	
w	gamie		siedmiu	kolorów,	dzięki	
czemu	nie	wymaga	dodatkowe-
go	 malowania.	 Aplikowany	 jest	
metodą	natryskową.
Przed	 aplikacją	 podłoże	 musi	
być	stabilne,	czyste,	suche	i	wol-

			TyNki sPECJALNE / gŁADZIE
ZAsTOsOWANIE 
• obiekty budowane z bloczków  
	 betonowych	i	ceramicznych
• obiekty nowobudowane
• domy mieszkalne
• obiekty usługowe
• budynki użytku publicznego
• modernizacje

ZALETY I CECHY PRODUKTU 
• modyfikowany polimerami 
	 silikonu
• hydrofobowy
•	 prosty	w	aplikacji	
• gotowy do użycia z pojemnika
• długi czas otwarty
• produkt barwiony w masie

toniczne	 mogą	 być	 zacierane	
pacą	plastikową.	Wokół	otworów	
i	 innych	 newralgicznych	 miejsc	
zaleca	sią	zatopienie	siatki	Dryvit	
odpornej	 na	 alkalia.	 Siatkę	 apli-
kować	 na	 zakład	min.	 100	mm.	
Siatka	 powinna	 być	 zatopiona	 
w	pierwszej	warstwie	nakładane-
go	tynku.	

OCR –	Tradycyjny	tynk	jednopowłokowy (3 w 1)

ne	od	wszelkich	elementów,	któ-
re	 utrudniałyby	 przyczepność.	
Wszelkie	 usterki	 konstrukcyjne,	
które	mogłyby	 doprowadzić	 do	
penetracji	 wilgoci	 muszą	 być	
naprawione.	Słabo	związane	po-
wierzchnie	 należy	 wcześniej	 za-
gruntować	 produktami	 Strongsil	
lub primax.  
Dryvit OCR jest aplikowany na 
ścianę	 z	 cegieł	 lub	 bloczków.	
materiał	 powinien	 być	 nakła-
dany	 na	 minimalną	 grubość	 18	
mm	 w	 dwóch	 krokach:	 pierw-
sza	 warstwa	 6-8	 mm,	 druga	 10-
12	 mm.	 Przed	 aplikacją	 drugiej	
warstwy	 należy	 się	 upewnić,	 że	
pierwsza	warstwa	jest	powierzch-
niowo	sucha,	jednak	tynk	nie	do	
końca	 związał.	Wyrównując	 po-
wierzchnię	drugiej	warstwy	wszel-
kie	 wgłębienia	 powinny	 być	
niezwłocznie	 wypełnione	 zanim	
masa	 tynkarska	 wytworzy	 tzw.	
„skórkę”.	 Unikać	 powstawania	
małych	 	 wgłębień,	 które	 mogą	
powodować	problemy	 przy	wy-
kończeniu.	 Powierzchni	 nie	 na-
leży	 polerować,	 profile	 architek-

Skimit		– 	gotowa do użycia gładź  szpachlowa na bazie spoiwa akrylowego.

Powłoka Dryvit OCR 
to materiał na bazie 
cementu z dodatkiem 
polimerów silikonu. 

noziarnistej	 wyprawy	 tynkarskiej.	
Specjalnie	opracowana	formuła	
pozwala	 na	 osiągnięcie	 mak-

symalnie	 gładkiej	 powierzchni	
przed	 przystąpieniem	 do	 nakła-
dania	powłok	dekoracyjnych	ta-
kich	jak	farby	i	bejce.
Dzięki	 zastosowaniu	 wyprawy	 
Skimit	 można	 uzyskiwać	 po-
wierzchnię	o	maksymalnie	gład-
kiej	strukturze,	stanowiącą	dosko-
nałą	bazę	do	uzyskania	efektów	
dekoracyjnych	 takich	 jak	 beton	
architektoniczny	 lub	efekt	meta-
liczny	(Demandit	metallic).
Gładź	 przeznaczona	 do	 stoso-
wania	 na	 elewacjach.	 Grubość	
powłoki	 nie	 może	 przekraczać	
0,8 mm. 

gładź skimit ma kolor biały.
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idealnie	nadaje	się	jako	warstwa	
wyrównawcza	 podłoża	 przed	
aplikacją	 powłok	 malarskich	 
i	 tynków	 wewnętrznych.	 Stoso-
wana	jest	do	uzupełnienia	ubyt-
ków	 na	 powierzchni	 ścian	 oraz	
łączenia	elementów	gipsowych,	
jak	również	do	renowacji	starych	
tynków	i	szpachlowania	płyt	gip-
sowo	-	kartonowych.	
Flatmur	 interior	 umożliwia	 wyko-
nanie	bardzo	gładkich	 i	białych	
płaszczyzn,	które	nie	żółkną	pod	
wpływem	światła.	Gładź	 jest	 su-
chą	 mieszanką,	 wyprodukowa-
ną	na	najwyższej	klasie	surowców	 
z	 zastosowaniem	 szerokiej	 gamy	

			TyNki sPECJALNE / gŁADZIE
Flatmur Interior	–	doskonale	gładka	ściana

Flatmur Interior jest doskonałą 
gładzią szpachlową przeznaczoną do 
wygładzania ścian i sufitów 
wewnątrz budynków 
przed pracami remontowymi. 

dodatków	 uszlachetniających,	
modyfikujących,	 uplastycznia-
jących,	 nadających	 masie	 do-
skonałe	własności	 robocze	 oraz	
zapewniających	 bardzo	 dobrą	
przyczepność	 do	 podłoża.	 Flat-
mur	 interior	 dzięki	 zastosowaniu		
odpowiednich	 środków	 ograni-
cza	 ilość	 koniecznych	 wymalo-
wań	dla	uzyskania	doskonałego	
efektu.	 Po	 rozrobieniu	 masa	 za-
chowuje	swoje	właściwości	przez	
4	godziny.	Do	nakładania	gładzi	
należy	 stosować	 pace	 ze	 stali	
nierdzewnej	lub	plastikowe.	

stucco build
Tynk Stucco Build stosowany jest do wyrówny-
wania powierzchni murów z cegły, pustaków  
i bloczków gazobetonowych przed aplikacją 
tynków Dryvit. Świetnie nadaje się do napra-
wy tynków mineralnych i wypełniania ubyt-
ków. Jest wyrównującą zaprawą tynkarską 
na bazie kruszyw i cementu, modyfikowaną 
polimerami i wzmocnioną włóknami, odzna-
czająca się doskonałymi parametrami eks-
ploatacyjnymi. Jest łatwy w aplikacji.
Tynk wyrównująco – renowacyjny Stucco Bui-
ld można nakładać ręcznie lub przy użyciu  
pistoletu natryskowego. 

backstop NT -	 Smooth	 i	 Texture	
są	 przeznaczone	 do	 stosowania	
z	systemami	Dryvit.	W	połączeniu	
z	systemem	Dryvit	AquaFlash	lub	
z	 ‘taśmą	 zbrojącą’	 Backstop	 NT	
zapewniają	 efektywną	 ochron-
ną	wodoodporną	membranę	na	
odpowiednio	przygotowanej	po-
wierzchni	ściany.		
Backstop	NT	-	Smooth	i	Texture	są	
produktami	gotowymi	do	użycia	

backstop NT smooth i Texture:
•  zapobiega penetracji wody
•  gotowy do użycia
•  tworzy efektywną membranę  
 nieprzesiąkliwą dla wody
•		 szybko	wysycha	-	stanowi
 doskonałą powierzchnię 
 do przyklejania płyt 
	 styropianowych

AquaFlash	to	gotowa	do	użycia,	
wysoce	 wytrzymała,	 elastyczna,	
niecementowa membrana wo-
doszczelna	na	bazie	polimerów.	
Zapobiega	penetracji	wody	i	eli-
minuje	infiltrację	powietrza.	
Preparat	 AquaFlash	 jest	 powło-
ką	 nieprzepuszczającą	 wody,	
stosowaną	 w	 płynnej	 postaci	
pod	płytki	ceramiczne	mocowa-
ne	 klejami	 lub	 do	 uszczelniania	
podłoży	 wokół	 otworów	 okien-

prosto	z	pojemnika.	Backstop	NT	
Smooth	aplikuje	 się	wałkiem	 lub	
natryskiem. Backstop Nt texture 
aplikuje	 się	 pacą,	 wałkiem	 lub	
natryskiem	 z	 finalnym	 przetar-
ciem	 wałkiem.	 Powłoka	 szybko	
wysycha	i	stanowi	doskonałą	po-
wierzchnię	 do	 dalszego	 przykle-
jania	płyt	styropianowych.

backstop  NT i AquaFlash nych,	 drzwiowych	 itp.	 można	 ją	
stosować	 także	 w	 łączeniach	
konstrukcyjnych.	 W	 połączeniu	 
z	 siatką	 AquaFlash	 zapewnia	
efektywną,	wodoszczelną	memb-
ranę	 kompatybilną	 z	 systemami	
Dryvit.	 może	 być	 stosowana	 na	
podłożach	 takich	 jak	 płyty	 gip-
sowe, cementowe, drewnopo-
chodne,	OSB,	beton,	bloczki	be-
tonowe,	 galwanizowany	 metal	 
i	aluminium.	Preparat	AquaFlash	
stosowany	 jest	 bezpośrednio	 
z	pojemnika	i	może	być	aplikowa-
ny	za	pomocą	wałka	lub	pędzla.	 

Preparaty Backstop NT 
oraz AquaFlash zapewniają 
barierę ochronną powierzchni 
ściany oraz powierzchniom 
przyokiennym. 
Obydwa produkty są 
elastyczne i opracowane 
na bazie polimerów. 

			mATeRiAŁy UsZCZELNIAJąCE
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Skimit	 jest	 materiałem	 stosowa-
nym	 do	 wygładzenia	 warstwy	
bazowej	 lub	 powierzchni	 drob-



�� ��

Demandit	 metallic	 jest	 powłoką	 zewnętrzną	
opartą	na	bazie	100%	polimeru	akrylu.	 Farba	
jest	 oferowana	 w	 standardowych	 kolorach	
metalicznych.	 Demandit	 metallic	 jest	 trwałą	
powłoką	nadającą	powierzchni	wygląd	m.in.	
połysku	 srebra,	 złota,	 metalu	 i	 miedzi.	 Farbę	
stosujemy	 na	 odpowiednio	 przygotowane	
gładzią	Skimit	podłoża,	po	wcześniejszym	za-
gruntowaniu	Color	Prime	lub	farbą	Demandit.			
Aplikacja	może	być	wykonywana	za	pomocą	
pistoletu	natryskowego	lub	wałka.

 Kolor Demandit Metallic  Kolor Demandit Metallic

	 201	Bronze	 	 	 	 256	 Mediterranean

	 202 gunmetal   257		Champagne

	 203 Silver    258	 Barney

	 250	Teal	magnolia		 	 259	maize

	 251	Starry	Night	 	 	 260 Caribbean

	 252		Hammered	Cooper	 	 261	Chili	Pepper

	 254 Sierra rose   301 aluminium

		 FARbY

Farby elewacyjne		
Demandit / Silstar / Colorsil / Ultra Tex Pg	

Demandit Metallic - 
elewacyjna	
farba akrylowa 
o	wyglądzie	metalu

	
Demandit	jest	farbą	wykona-
ną	na	bazie	100%	polimeru	akry-
lu	 przeznaczoną	 do	 stosowania	
na	 zewnątrz	 budynku.	 Chroni	
elewację	przed	wpływem	czyn-
ników	atmosferycznych	oraz	za-
wiera	dodatki	przeciwdziałające	
rozwojowi	mikroorganizmów.	Do-
stępna	w	pełnej	gamie	kolorów	
oferowanych	 przez	 firmę	 Dryvit.	
Występuje	również	w	opcji	struk-
tralnej demandit Sanded. 

Silstar	 jest	 farbą	 elewacyjną	
produkowaną	na	bazie	żywic	si-
likonowych	i	akrylowych.	Powło-
ka	 powstała	 po	 pomalowaniu	
farbą	 Silstar	 charakteryzuje	 się	
wysoką	 paroprzepuszczalnoś-

cią.	Po	całkowitym	wyschnięciu	
trwale	 zabezpiecza	 powierzch-
nię	 przed	 wpływem	 czynników	
atmosferycznych	oraz	rozwojem	
mikroorganizmów,	 nadając	 jej	
estetyczny	wygląd.

Colorsil	 jest	 silikatową	 farbą	
elewacyjną	 produkowaną	 na	
bazie	 szkła	 potasowego,	 za-
stosowanie	 którego,	 powoduje	
powstanie	 naturalnej	 ochrony	
przed	 rozwojem	 mikroorgani-
zmów.	 można	 powiedzieć	 że	
ekologicznej.	Powłoka	powstała	
po	 pomalowaniu	 farbą	 Colorsil	
charakteryzuje	 się	 wysoką	 pa-
roprzepuszczalnością.	 Po	 cał-
kowitym	wyschnięciu	 trwale	 za-

bezpiecza	 powierzchnię	 przed	
wpływem	 czynników	 atmosfe-
rycznych	oraz	rozwojem	mikroor-
ganizmów,	nadając	jej	estetycz-
ny	wygląd.

Ultra Tex Pg to akrylowa far-
ba	 podkładowa	 do	 malowa-
nia	 podłoża	 pod	 tynki	 Ultra	 Tex	 
w	systemach	ociepleń.	kolor	far-
by	jest	kolorem	fugi	układanego	
wzoru	szablonów.	

Oferta Dryvit zawiera wiele rodzajów farb elewacyjnych od akrylo-
wych, przez silikonowe i silikatowe, do wcześniej już opisanych silok-
sanowych. Wszystkie rodzaje farb oferowanych przez Dryvit charakte-
ryzują się wysoką jakością, doskonałymi parametrami technicznymi 	
i trwałą kolorystyką. Zastosowanie pigmentów stratoTone TM	w	farbach	
Dryvit, gwarantuje najwyższej jakości kolor, a przede wszystkim chro-
ni elewację przed blaknięciem.

			MATERIAŁY DO	WNęTRZ

zycji	 z	 innymi	 tynkami	 dekoracyj-
nymi	 pozwala	 na	 awangardowe	 
i	 odważne	 eksperymenty.	 Stosując	
finezyjne	 połączenia	 różnorodnych	
faktur	i	kolorów	w	tym	samym	wnę-
trzu,	 nada	 wyjątkowy	 klimat	 po-
mieszczeniom.	 Tynki	 wewnętrzne	
Dryvit	pozwolą	również	na	wydoby-
cie	najciekawszych	elementów	de-
koracyjnych	pomieszczenia,	ich	wy-
eksponowanie	i	zaakcentowanie.

Tynki 
dostępne są wraz 
z dopasowanymi 
do nich farbami 
podkładowymi, 
bejcą i gruntem. 

Tynki	 dekoracyjne	 Dryvit	 dostępne	
są	również	w	wersji	do	wnętrz.	efekt	
kamienia	może	w	doskonały	sposób	
urozmaicić	wnętrze	podkreślając	in-
dywidualny	charakter	pomieszczeń.	
Przy	zastosowaniu	tynków	wewnętrz-
nych	 Dryvit	 można	 osiągnąć	 efekt	
granitu,	 piaskowca,	 betonu	 oraz	
rdzy.	 Zaznaczając	 element	 ściany,	
lub	 detal	 architektoniczny,	 w	 ła-
twy	sposób	można	przywołać	efekt	
naturalnego	 kamienia	 we	 wnę-
trzu.	 elementy	 dekoracyjne	 mogą	 
w	ciekawy,	 intrygujący	 sposób	oży-
wić	i	urozmaicić	wnętrze.
Tynki	 posiadają	 właściwości	 i	 ja-
kość	 dobrze	 już	 znanych	 tynków	
zewnętrznych.	Powierzchnie	zabez-
pieczone	 tynkami	 wewnętrznymi	
Dryvit	są	wyjątkowo	trwałe,	odpor-
ne	 na	 utratę	 koloru,	 zabrudzenia	 
i	 uszkodzenia	 mechaniczne.	 Tynki	 
są	 zmywalne.	 Dzięki	 swoim	 właś-
ciwościom	 zalecane	 są	 do	 stoso-
wania	w	obiektach	komercyjnych,	
takich	jak	kawiarnie,	centra	handlo-
we	czy	inne	wnętrza	o	charakterze	
komercyjnym.	 To	 doskonała	 alter-
natywa	 dla	 tradycyjnych	 powłok	
dekoracyjnych	takich	jak	farby	i	ta-
pety.	Zapewniają	wyższe	parametry	
użytkowe	 oraz	 przy	 jednoczesnym	
efekcie	estetycznym,	stanowią	do-
skonałą	ochronę	ścian.	Nowoczes-
ne	formuły	chemiczne	wchodzące	 
w	 skład	 tynków	 sprawiają,	 że	 tyn-
ki	 są	 wyjątkowo	 twarde,	 trwałe	 
i	 odporne	na	uszkodzenia	mecha-
niczne.	Stanowią	również	doskona-
łe	 urozmaicenie	elementów	deko-
racyjnych	wnętrz.	
Dzięki	 różnorodności	 faktur,	 uży-
ciu	 bejcy	 oraz	 stosowaniu	 spe-
cjalnych	 technik	 aplikacyjnych	
można	 stworzyć	 nowe,	 ciekawe	
sposoby	 ekspozycji	 ścian,	 które	
sprostają	 najbardziej	 wyrafinowa-
nym	gustom.	 Szeroka	gama	 faktur	
oraz	 możliwość	 tworzenia	 kompo-

Tynki dekoracyjne 

TYNKI DO WNęTRZ: 

Ameris Deco 
Tynk	akrylowy	zawierający	barwione	kruszywo	kwarcowe	
oraz	mikę.	Nadaje	efekt	granitu.	
Tynk	dostępny	jest	w	20	kolorach	

Stone	Deco 
Tynk	akrylowy	z	barwionym	kruszywem	kwarcowym.	
Nadaje efekt kamienia. 
Tynk	dostępny	jest	w	10	kolorach	

Frees	Deco 
Tynk	akrylowy	o	fakturze	drobnoziarnistej	do	dowolnego	
kształtowania.	W	połączeniu	z	bejcą	Tuscan	Deco	można	
uzyskać	efekt	m.in.	betonu	architektonicznego.	
Tynk	dostępny	w	standardowej	kolorystyce	Dryvit.	

Lyme Deco 
Tynk	akrylowy	o	fakturze	drobnoziarnistej	pozwalającej	
na	uzyskanie	efektu	piaskowca.	W	połączeniu	z	bejcą	
Tuscan	Deco	można	uzyskać	m.in.	efekt	rdzy	lub	efekt	
postarzanego	tynku.	
Tynk	dostępny	w	standardowej	kolorystyce	Dryvit.	

��
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Color star	
Wysokiej	 jakości	 farba	wewnętrz-
na	 o	 konsystencji	 ułatwiającej	
aplikację.	Zawiera	łagodne	skład-
niki	sprawiające,	że	farba	idealna	

   MATERIAŁY DO	WNęTRZ

jest	 dla	 pomieszczeń,	 w	 których	
przebywają	dzieci.		Przeznaczona	
jest	na	 	powierzchnie	 typu:	płyty	
gipsowo-kartonowe,	 tynki	 gipso-
we, tynki cementowo-wapienne  
i	inne	powierzchne	mineralne.		
Color	Star	jest	wodorozcieńczalną	
farbą	 lateksową	 produkowaną	
na	bazie	dyspersji	akrylowej.

Farby do wnętrz

ZALETY Top	Star:
• podwyższona odporność na 
 szorowanie na mokro - klasa III 
• dobra siła krycia
• wysoka wydajność
• łatwe rozprowadzanie
•  pozostawia gładką 
 powierzchnię 

Premium	Star
Premium	 Star	 jest	 wodorozcień-
czalną	 farbą	 lateksową	 produ-
kowaną	na	bazie	dyspersji	akry-
lowej.
Wysokiej	jakości	farba	wewnętrz-
na	 z	 pierwszą	 klasą	 ścieralności	
na	 mokro.	 Jest	 łatwa	 w	 aplika-
cji.	 Dzięki	 łatwości	 konserwacji	 
i	 utrzymania	 zalecana	do	 stoso-
wania	 w	 pomieszczeniach	 ko-
mercyjnych.	
Przeznaczona	jest	na	powierzch-
nie	 typu:	płyty	gipsowo-kartono-
we,	tynki	gipsowe,	tynki	cemento-
wo-wapienne	i	inne	powierzchne	
mineralne. 

ZALETY Color star:
• Ekologiczna 
• Hipoalergiczna
• Odporna na zabrudzenia
• Wysoka odporność na 
 szorowanie 
• Bardzo dobra siła krycia
• Wysoka wydajność 
• Farba tiksotropowa 
 (łatwe rozprowadzanie, 
 nie chlapie)
• Pozostawia gładką 
 powierzchnię - II klasa 
 ścieralności 

 ZALETY Premium	Star:
• Wysoka odporność na 
 szorowanie na mokro 
 - I klasa ścieralności 
• Bardzo dobra siła krycia
• Wysoka wydajność
• Farba tiksotropowa  
 (łatwerozprowadzanie,
 nie chlapie)
• Pozostawia gładką  
 powierzchnię

w 
recepturach	

farb	zastosowane	
zostały	pigmenty	
StratoTone	TM, 

umożliwiające	utrzymanie	
najwyższej	trwałości	

koloru

   MATERIAŁY DO	WNęTRZ

Zaprawy klejące 
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wa	 klejąca	 do	 klejenia	 wielkofor-
matowych	 płytek	 ceramicznych	 
i	gresowych.	Przeznaczona	do	sto-
sowania	 wewnątrz	 i	 na	 zewnątrz	
budynku	 na	 powierzchniach	 po-
ziomych	 i	 pionowych.	 Dzięki	 pod-
wyższonym	parametrom	może	być	
stosowana	 na	 podłogach	 ogrze-
wanych.	Zaprawa	ma	bardzo	wy-
soką	 przyczepność	 do	 podłoża	 
≥	1,0	mPa		i	wydłużony	czas	otwar-
ty	do	30	min.	klasa	C2Te	S1.

O jakości zapraw klejących stanowi ich skład chemiczny oraz ilość za-
wartej w nich żywicy. Żywica ma wpływ na parametry zaprawy klejącej 
i jej zastosowanie. Dodatki zawarte w klejach również mogą przekładać 
się na zwiększoną elastyczność, tolerancję na wilgoć, odporność na od-
kształcenia podłoża. Dlatego ważne jest dopasowanie odpowiedniego 
rodzaju kleju do płytek i podłoża przy jednoczesnym uwzględnieniu wa-
runków zewnętrznych. Zaprawy klejące Dryvit charakteryzują się dosko-
nałymi parametrami wytrzymałościowymi, jakościowymi i użytkowymi. 
Oferta Dryvit obejmuje kleje do wnętrz jak i do stosowania na zewnątrz, 
do aplikacji w różnorodnych lokalizacjach i warunkach.

do	płytek	ceramicznych	i	gresowych

Dryone	
Wysokiej	 jakości	 modyfikowana	
polimerami	 zaprawa	 klejąca	 do	
płytek	 ceramicznych.	 Stosowa-
na	 do	 glazury	 i	 terakoty,	 może	
być	 aplikowana	 zarówno	 na	 po-
wierzchniach	 poziomych	 i	 piono-
wych.	 Do	 stosowania	 wewnątrz	
na	podłożach	 stabilnych	 jak	 	be-
ton,	 cegła,	 tynki	 cementowo- 
wapienne.	Charakteryzuje	 się	wy-
soką	 przyczepnością	 do	 podłoża	
i	 wydłużonym	 czasem	 otwartym	
(do	30	min).	klasa	C1Te.

Dryone semiflex 
elastyczna	 i	 mrozoodporna	 mo-
dyfikowana	 polimerami	 zaprawa	
klejąca	 do	 płytek	 ceramicznych	 
i	gresowych.	Zaprawa	klejąca	ma	
zastosowanie	 wewnątrz	 i	 na	 ze-
wnątrz	 budynków	 na	 powierzch-
niach	 poziomych	 i	 pionowych.		
Dzięki	podwyższonym	parametrom	
może	być	stosowana	na
podłogach	ogrzewanych.	Dryone	
Semiflex	 ma	 wysoką	 przyczep-
ność	do	podłoża	i	wydłużony	czas	 
otwarty	do	30	min.	klasa	C1Te

Dryone superflex 
Odkształcalna,	 mrozoodporna,	
modyfikowana	 polimerami	 zapra-

�0

Top	Star 
Gotowa	 do	 użycia,	 matowa	
farba	 na	 bazie	 dyspersji	 akrylo-
wej,	 przeznaczona	 do	 stosowa-
nia	 wewnątrz	 budynków.	 Farba	
przeznaczona	 jest	 do	 dekoracji	 
i	 ochrony	malowanych	powierz- 
chni	 płyt	 gipsowo-kartonowych, 
tynków	 gipsowych,	 tynków	 ce-
mentowo-wapiennych	 i	 innych	

powierzchni	 mineralnych.	 Za-
lecana jest do stosowania we-
wnątrz	na	ścianach	i	sufitach,	na	
powierzchniach	 nie	 narażonych	
na	okresowe	zawilgocenie	wodą	
(okolice	umywalek).	

Uwaga: 
Farby nie mogą być stosowa-
na	 na	 powierzchniach	 bezpo-
średnio narażonych na kontakt 	
z żywnością i wodą pitną.
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Wraz	z	upływającym	czasem	za-
bytki	oraz	stosowane	technologie	
są	 podatne	 na	 wpływ	 wilgoci.	
Zawilgocenie	 budynków	 ma	 ol-
brzymi	wpływ	na	kondycję	obiek-
tu,	 ale	 też	 przede	 wszystkim	 na	
rozwój	mikroorganizmów,	wysole-
nia	na	powierzchni	elewacji	oraz	
na	degradację	 tynku.	 Ze	wzglę-
du	 na	 konieczność	 zachowania	
pierwotnego	 charakteru	 budyn-
ków	zabytkowych	ich	renowacja		
jest procesem skomplikowanym  
i	kosztownym.	Dlatego	ważny	jest	
odpowiedni	 dobór	 materiałów,	
którymi	 będzie	 dokonywana	 re-
nowacja. dryvit posiada w swojej 
ofercie	 produkty	 Vandex	 –	 jed-
nej	 z	 firm	 z	 koncernu	RPm,	 które	
doskonale	spełniają	wymagania	
rynku	 renowacyjnego.	 Stosowa-
ne	 od	 30	 lat	 produkty	 są	 zgod-
ne	 ze	 światowymi	 standardami	
w	 dziedzinie	 ochrony	 zabytków	

(między	 innymi	 z	WTA	 –	między-
narodowym	 Stowarzyszeniem	
na	 rzecz	 Utrzymania	 i	 Ochrony	
Zabytków)	oraz	 obowiązującymi	
regulacjami	dotyczącymi	ochro-
ny	 środowiska.	 Wykorzystując	
najnowsze	 technologie	 Vandex	
cały	 czas	 udoskonala	 produkty	
do	izolacji	i	odnowy,	które	od	lat	
doskonale	 sprawdzają	 się	 pod-
czas	renowacji	budynków.

Dryvit Vandex	–	Renowacja	starego	budownictwa

Wraz	 z	 eksploatacją	 budynków 
i	 ich	 użytkowaniem	 również	 bal-
kony	podlegają	degradacji.	Wil-
goć	 osiadająca	 na	 balkonach,	
oraz	 obecny	 w	 powietrzu	 dwu-
tlenek	węgla	może	doprowadzić	
do	 korozji	 stali	 zbrojeniowej.	 Stal	
rdzewiejąc	 może	 powodować	
dalsze	 uszkodzenia	 	 i	 niszczenie	
konstrukcji	 betonowej.	 Stosując	
produkty	z	 linii	Vandex	oferowa-
nej	przez	Dryvit	można	wykonać	
skuteczną	 naprawę	 zerodowa-
nych	fragmentów	konstrukcji	oraz	
zabezpieczyć	 ją	 na	 przyszłość	
przed	 niekorzystnym	 wpływem	
wilgoci	 i	 niekorzystnych	 aspek-
tów	środowiska.	Naprawy	balko-
nów	 można	 dokonać	 podczas	
wykonywania	 prac	 związanych	
z	 termoizolacją	 budynku	 lub	 też	
niezależnie.	

Vandex	–	Renowacja	betonu	i	żelbetu	
																–	naprawa	płyt	balkonowych

Vulkem	przeznaczony	do	zabez-
pieczenia	 powierzchni	 balko-
nów,	 tarasów	 oraz	 powierzch-
ni	 narażonych	 na	 zwiększone	
nasilenie	 ruchu	 pieszego.	 War-
stwa	wierzchnia	 tworzy	powłokę	 
z	naturalnego	kruszywa,	w	trzech	
różnych	 opcjach	 wykończenia.	
Zapewnia	 wysoką	 odporność	
na	 powstawanie	 pęknięć,	 dzia-
łanie	promieni	UV	oraz	wodood-
porność,	 jednocześnie	 zapew-
niając	 nowoczesny	 i	 elegancki	

czony	do	stosowania	na	nowych	 
i	istniejących	podłożach	betono-
wych,	 płytkach	 ceramicznych,	
powierzchniach	 metalowych	 
i	epoksydowych.

wygląd.	 Produkty	 wchodzące	
w	 skład	 systemu	 balkonowego	
dzięki	 swoim	 własnością	 tworzą	
układ	o	znakomitej	elastyczności	
i	 odporności	 na	 wodę.	 Przezna-

Vulkem	–	Powłoki	ochronne	balkonów

Perlita
Perlita	 jest	 systemem	 ochrony	
przeciwpożarowej	 przeznaczo-
nym	do	budynków	zarówno	uży-
teczności	publicznej,	jak	i	prywat-
nych.	Wszystkie	materiały	zostały	
zaprojektowane	 i	 przetestowane	
w	akredytowanych	laboratoriach	
zgodnie	z	europejskimi	normami.	
PeRliTA	y	VeRmiCUliTA	wdrożyła	
system	 zapewnienia	 jakości	 iSO	
9001:2000	 i	 produkuje	 materiały	
zgodnie	 z	 europejskimi	 normami	 
i procedurami.
System	 Ochrony	 Przeciwpoża-
rowej	 	 produkowany	 przez	 firmę	
PeRliTA	 składa	 się	 z	 następują-
cych	produktów:

• Zaprawa PERLIFOC
• Siatka zbrojeniowa 
 PYROK
• Spoiwo PYROCOLA
• Akcesoria mechaniczne

W	zależności	od	powierzchni	wy-
magającej	 ochrony	 stosuje	 się	
pełen	system	 lub	 tylko	zaprawę.	
Jeżeli	 konstrukcja	 budynku	 tego	
wymaga	 System	 Ochrony	 Prze-
ciwpożarowej	 uzupełniany	 jest	
o	dodatkowe	elementy	mecha-
niczne	umożliwiające	 jego	 insta-
lację.

PERLITA Y VERMICULITA 
należy do GRUPO PV, która:
– specjalizuje się w produkcji  
 materiałów opartych na      
     perlicie i wermikulicie
– produkuje materiały oparte  
 na tych minerałach już 25 lat

•  System stosowany jest do 
ochrony	 budynków	 takich	 jak	
m.in.:	szpitale,	biura,	dworce,	lot-
niska,	teatry,	muzea,	opery	itp.
•	 Jest	 stosowany	 od	 ponad	 25	
lat	na	całym	świecie
•	 System	posiada	eTA
• Zastosowanie systemu: System 
aplikowany	 jest	 na	 płyty	 i	 słupy	
żelbetowe,	przewody	i	słupy	me-
talowe, konstrukcje metalowe 
i	 drewniane,	 okładziny	 ścienne	
itp.	 Wśród	 wielu	 obiektów,	 na	
których	 był	 aplikowany	 znalazły	
się	Hotel	Hilton	w	Barcelonie,	ikeA	
w	 Oporto,	 lotnisko	 na	 Teneryfie,	
Teatr	Narodowy	katalonii,	Szpital	
Insular w las palmas.

• pokrycie konstrukcji metalowej  
	 zaprawą	może	wydłużyć	jej		
	 nośność	podczas	pożaru	
 nawet do 240 minut
•	 Natryskowe	pokrycie	zaprawą		
	 płyt	żelbetowych	pozwala	
	 wydłużyć	ich	ognioodporność		
 do 240 minut 
•	 Natryskowe	pokrycie	zaprawą		
	 płyt	zespolonych	pozwala	
	 wydłużyć	ich	odporność	
	 ogniową		do	240	minut	
•	 Zaprawa	umożliwia	wiercenie		
	 otworów	w	celu	montażu	
	 instalacji	użytkowych.	
	 Nie	powstają	wówczas	
	 pęknięcia	ani	szczeliny
•	 Jest	wysoce	odporna	na	
	 uderzenia
•	 Zaprawę	aplikuje	się	łatwo	
	 i	szybko	

Jeżeli	 zaprawa	 mocowana	 jest	
do	 gładkiego	 podłoża	 (np.	 be-
ton),	 wówczas	 należy	 zastoso-
wać	spoiwo	PyROCOlA

W	 zależności	 od	 konstrukcji	 Sy-
stem	Ochrony	Przeciwpożarowej	
uzupełniany	 jest	 o	 dodatkowe	
elementy	 mechaniczne	 umożli-
wiające	jego	instalację

			SySTemy OCHRONNE			SySTemy RENOWACYJNE

1. Uni Colour System 2. Coloured Quartz System 3. Coloured Flake System

Dostępne systemy:

WŁAŚCIWOŚCI	
zaprawy	
PERLIFOC

1.		 Środek	antykorozyjny	do	zbrojenia	-	Vandex Corrosion Protection M
2.		 Warstwa	sczepna	-	Vandex Corrosion Protection M	lub	szlam	z	Vandex CRs Repair Mortar 05
3.		 Uzupełnienie	ubytków	w	betonie	-	Vandex CRs Repair Mortar 05 lub Vandex Rapid XL
4.  warstwa spadkowa - Vandex CRs Repair Mortar 05
5.a		membrana	izolująca	połączenia	-	Vandex Construction Joint Tape	zatopiona	w	Vandex Cemelast
5.b		membrana	wodoszczelna	-	Vandex bb75	lub	elastyczna	warstwa	Vandex Cemelast
6.		 klej	do	płytek Dryone superflex
7.		 Płytki	ceramiczne

1.		 Działanie	przeciwko	wilgoci		
  kapilarnej 
	 	 Produkty	VANDeX:
   Injection Mortar VIM
2.		 Przeciwdziałanie	szkodliwym		
	 	 solom	Produkty	VANDeX:	
  Anti sulphate, Mineralit
3.		 izolacja	przeciwwodna
	 	 Produkty	VANDeX:	
  Unimortel, bb 75,  bb 75 E,
  VANDEX Plug
4.  System	tynku	renowacyjnego
	 	 Produkty	VANDeX:	
  Rough Cast, Levelling Plaster, 
  Refurbishment Plaster Vandex - czteromodułowy system 

          odnowy zabytków

Schemat naprawy płyty balkonowej
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3

4
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2. 1.3.4.5.b

5.a

6.
7.

Zaprawa PERLIFOC to 
podstawowy element 
sYsTEMU OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ 
oferowanego przez firmę 

Dryvit.
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FREEsTYLE TR
Silikonowa wyprawa tynkarska, 
faktura	drobnoziarnista,	do	dowolnego	
kształtowania.

24,72	kg 44 ok. 1,2 - 2,0 
kg/m2

LYMEsTONE TR
Silikonowa wyprawa tynkarska 
o	fakturze	drobnego	kornika,	
do	uzyskania	efektu	piaskowca.

24,72	kg 44 ok. 1,0 - 1,2 
kg/m2

sANDbLAsT TR Silikonowa wyprawa tynkarska 
o	fakturze	drobnego	baranka	(1,2	mm). 24,72	kg 44 ok. 2,2 - 2,5 

kg/m2

sANDPEbbLE TR Silikonowa wyprawa tynkarska 
o	fakturze	baranka	(1,6	mm). 24,72	kg 44 ok. 2,6 - 2,8 

kg/m2

sANDPEbbLE FINE TR Silikonowa wyprawa tynkarska 
o	fakturze	drobnego	baranka	(1,2	mm). 24,72	kg 44 ok.	2,0	–	2,1	

kg/m2

sANDPEbbLE  2 TR Silikonowa wyprawa tynkarska
o	fakturze	baranka	(2,0	mm). 24,72	kg 44 ok.	3,3	–	3,8	

kg/m2

QUARZPUTZ TR Silikonowa wyprawa tynkarska 
o	fakturze	kornika. 24,72	kg 44 ok. 2,6 - 2,8 

kg/m2

		 PRODUKTY

sANDbLAsT sLK Silikatowa wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	baranka	(1,2	mm). 24,72	kg 44 ok. 2,2 - 2,5 

kg/m2

sANDPEbbLE sLK Silikatowa wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	baranka	(1,6	mm). 24,72	kg 44 ok. 2,6 - 2,8 

kg/m2

QUARZPUTZ sLK Silikatowa wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	kornika. 24,72	kg 44 ok. 2,6 - 2,8 

kg/m2

sANDbLAsT ROX sLK Silikatowa wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	baranka	(1,6	mm). 24,72	kg 44 ok. 2,2 - 2,5 

kg/m2

sANDPEbbLE
ROX sLK

Silikatowa wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	baranka	(1,6	mm). 24,72	kg 44 ok. 2,6 - 2,8 

kg/m2

QUARZPUTZ
ROX sLK

Silikatowa wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	kornika. 24,72	kg 44 ok. 2,6 - 2,8 

kg/m2

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

FREEsTYLE PMR
akrylowa wyprawa tynkarska, 
drobnoziarnista,	do	dowolnego	
kształtowania. 24,72	kg 44 ok.	1,2	–	2,0	

kg/m2

LYMEsTONE PMR
akrylowa wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	drobnego	kornika,	
do	uzyskania	efektu	piaskowca.

24,72	kg 44
ok. 1,0 - 1,2 

kg/m2

sANDbLAsT PMR akrylowa wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	drobnego	baranka	(1,2	mm). 24,72	kg 44

ok. 2,2 - 2,5 
kg/m2

sANDPEbbLE 
FINE PMR

akrylowa wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	drobnego	baranka	(1,2	mm). 24,72	kg 44 ok.	2,0	–	2,1	

kg/m2

sANDPEbbLE PMR akrylowa wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	baranka	(1,6	mm). 24,72	kg 44 ok. 2,6 - 2,8 

kg/m2

  sANDPEbbLE 2 PMR akrylowa wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	baranka	(2,0	mm). 24,72	kg 44

ok.	3,3	–	3,8	
kg/m2

QUARZPUTZ PMR akrylowa wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	kornika. 24,72	kg 44 ok. 2,6 - 2,8 

kg/m2

FREEsTYLE FD PMR
akrylowa wyprawa tynkarska 
o	przyspieszonym	wiązaniu,	
faktura	drobnoziarnista,	
do	dowolnego	kształtowania.	

24,72	kg 44
ok. 1,2 - 2,0 

kg/m2

sANDbLAsT FD PMR
akrylowa wyprawa tynkarska 
o	przyspieszonym	wiązaniu	
o	fakturze	drobnego	baranka	(1,2	mm)

24,72	kg 44
ok. 2,2 - 2,5 

kg/m2

sANDPEbbLE FINE 
FD PMR

akrylowa wyprawa tynkarska 
o	przyspieszonym	wiązaniu	
o	fakturze	drobnego	baranka	(1,2	mm)

24,72	kg 44
ok.	2,0	–	2,1	

kg/m2

sANDPEbbLE FD PMR
akrylowa wyprawa tynkarska 
o	przyspieszonym	wiązaniu	
o	fakturze	baranka	(1,6	mm).

24,72	kg 44
ok. 2,6 - 2,8 

kg/m2

  QUARZPUTZ FD PMR 
akrylowa wyprawa tynkarska 
o	przyspieszonym	wiązaniu	
o	fakturze	kornika.

24,72	kg 44
ok. 2,6 - 2,8 

kg/m2

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

AKRYLOWE TYNKI ELEWACYJNE
Nazwa	produktu opis Sposób 

aplikacji
Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

sILIKONOWE TYNKI ELEWACYJNE

sILIKATOWE TYNKI ELEWACYJNE

��
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   PRODUKTY 		 PRODUKTY

DRYTEX sANDbLAsT Mineralna wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	drobnego	baranka	(1,2	mm). 25,00	kg 48

ok. 2,2 - 2,5 
kg/m2

DRYTEX sANDPEbbLE Mineralna wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	baranka	(1,6	mm). 25,00	kg 48

ok. 2,6 - 2,8 
kg/m2

DRYTEX QUARZPUTZ Mineralna wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	kornika. 25,00	kg 48

ok. 2,6 - 2,8 
kg/m2

ROXTEX sANDbLAsT Mineralna wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	drobnego	baranka	(1,2	mm). 25,00	kg 48 ok. 2,2 - 2,5 

kg/m2

ROXTEX sANDPEbbLE Mineralna wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	baranka	(1,6	mm). 25,00	kg 48 ok. 2,6 - 2,8 

kg/m2

ROXTEX QUARZPUTZ Mineralna wyprawa tynkarska, 
o	fakturze	kornika. 25,00	kg 48 ok. 2,6 - 2,8 

kg/m2

ROXTEX gARAgE Mineralna wyprawa tynkarska w systemie 
garażowym 25,00	kg 48 ok. 2,6 - 2,8 

kg/m2

sTONEMIsT
Wyprawa	tynkarska	o	wyglądzie	piaskow-
ca.	Stosuje	się	w	systemach:	OUTSUlATiON,	
OUTSUlATiON	NCB,	DRySUlATiON,	
ROXSUlATiON	STONe.	

23,00	kg 44 ok. 2,8 - 3,5 
kg/m2

AMERIsTONE
Wyprawa	tynkarska	o	wyglądzie	granitu.	
Stosuje	się	w	systemach:	OUTSUlATiON,	
OUTSUlATiON	NCB,	DRySUlATiON,	
ROXSUlATiON	STONe.

24,00	kg 44 ok. 3,9 - 4,5 
kg/m2

sTONEMIsT T **
Wyprawa	tynkarska	o	wyglądzie	piaskowca	
z	płatkami	miki.	Stosuje	się	w	systemach:	
outSulatIoN, outSulatIoN NCB, 
DRySUlATiON,	ROXSUlATiON	STONe.

23,00	kg 44 ok. 2,6 - 3,3 
kg/m2

AMERIsTONE T **
Wyprawa	tynkarska	o	wyglądzie	granitu	
z	płatkami	miki.	Stosuje	się	w	systemach:	
outSulatIoN, outSulatIoN NCB, 
DRySUlATiON,	ROXSUlATiON	STONe.

22,00	kg 44 ok. 3,0 - 3,5 
kg/m2

ULTRA TEX PMR wyprawa tynkarska stosowana do 
uzyskania	efektu	cegły. 24,72	kg 44 ok. 1,2 - 2,0 

kg/m2

ULTRA TEX ROX PMR wyprawa tynkarska stosowana do 
uzyskania	efektu	cegły.	 24,72	kg 44 ok. 1,2 - 2,0 

kg/m2

DRYTEX WOOD Mineralna wyprawa tynkarska
	stosowana		do	uzyskania	efektu	drewna.	 25,00	kg 48 ok.	4,5	–	5,0	

kg/m2

FREEsTYLE HDP
Siloksanowa wyprawa tynkarska
drobnoziarnista,	do	dowolnego	
kształtowania. 24,72	kg 44

ok. 1,2 - 2,0 
kg/m2

LYMEsTONE HDP
Siloksanowa wyprawa tynkarska,
o	fakturze	drobnego	kornika,	
do	uzyskania	efektu	piaskowca.

24,72	kg 44
ok. 1,0 - 1,2 

kg/m2

sANDbLAsT HDP Siloksanowa wyprawa tynkarska,
o	fakturze	drobnego	baranka	(1,2	mm). 24,72	kg 44

ok. 2,2 - 2,5 
kg/m2

sANDPEbbLE HDP Siloksanowa wyprawa tynkarska,
o	fakturze	drobnego	baranka	(1,2	mm). 24,72	kg 44

ok. 2,6 - 2,8 
kg/m2

sANDPEbbLE FINE HDP Siloksanowa wyprawa tynkarska,
o	fakturze	drobnego	baranka	(1,2	mm). 24,72	kg 44

ok.	2,0	–	2,1	
kg/m2

QUARZPUTZ HDP Siloksanowa wyprawa tynkarska,
o	fakturze	kornika. 24,72	kg 44 ok. 2,6 - 2,8 

kg/m2

sTUCCO bUILD Zaprawa	tynkarska	przeznaczona	
do	wyrównywania	powierzchni. 25,00	kg 48 7,1	kg	/	5	mm	

/	1m2

OCR Tynk	tradycyjny	(3	w	1)	jednopowłokowy	 25,00	kg 2,0	kg	/	1	mm	
/	1m2 

ALgO sTOP Preparat	do	mycia	i	konserwacji	powłok	
elewacyjnych,	koncentrat. 4,00	kg 100 ok. 0,042 -0,084 

kg/m2

sILsTAR PRO Silikonowa	farba	elewacyjna	z	komplekso-
wym	zabezpieczeniem	mikrobiologicznym 17,36	kg 44 ok.0,35-0,40 

kg/m2

PRIMUs Zaprawa	akrylowa	do	zatapiania	siatki.	 23,00	kg 44 ok.	3,0	–	3,5	
kg/m2

NCb Akrylowa,	bezcementowa	masa		do	zata-
piania siatki. 23,00	kg 44 ok.	3,0	–	3,5	

kg/m2

gENEsIs Zaprawa	akrylowa	do	przyklejania	
styropianu	i	zatapiania	siatki.	 23,00	kg 44 ok.  3,0 - 4,0  

kg/m2

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

MINERALNE TYNKI ELEWACYJNE

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

DEKORACYJNE TYNKI ELEWACYJNE

TYNKI WYRÓWNUJąCO-RENOWACYJNE

KONsERWACJA

POLIMEROWE ZAPRAWY KLEJąCE

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

sILOKsANOWE TYNKI ELEWACYJNE

����
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   PRODUKTY

DRYHEsIVE PLUs mineralno-polimerowa	zaprawa	klejąca	do	
przyklejania	płyt	styropianowych. 25,00	kg 48 ok. 3,5 - 4,0 

kg/m2

ROXHEsIVE mineralno-polimerowa	zaprawa	klejąca	do	
przyklejania	płyt	z	wełny	mineralnej. 25,00	kg 48 ok. 4,5 - 5,0 

kg/m2

DRYCOAT
mineralno-polimerowa	zaprawa	klejąca	do	
zatapiania	siatki	wzmacniającej	z	włókna	
szklanego.

25,00	kg 48 ok. 3,0 - 3,5 
kg/m2

ROXCOAT
mineralno-polimerowa	zaprawa	klejąca	do	
zatapiania	siatki	wzmacniającej	z	włókna	
szklanego.

25,00	kg 48 ok. 3,5 - 4,0 
kg/m2

PRIMUs M
mineralno-polimerowa	zaprawa	klejąca	do	
przyklejania	styropianu	i	do	zatapiania	siatki	
wzmacniającej	z	włókna	szklanego.

25,00	kg 48 ok. 3,0 - 3,5 
kg/m2

PRIMUs M WHITE
mineralno-polimerowa	zaprawa	klejąca	do	
przyklejania	styropianu	i	do	zatapiania	siatki	
wzmacniającej	z	włókna	szklanego.

25,00	kg 48 ok. 3,0 - 3,5 
kg/m2

PRIMUs ROX M
mineralno-polimerowa	zaprawa	klejąca	
do	przyklejania	płyt	z	wełny	mineralnej	i	do	
zatapiania	siatki	wzmacniającej	z	włókna	
szklanego.

25,00	kg 48 ok. 3,5 - 4,0 
kg/m2

gENEsIs DM PLUs Uniwersalna	zaprawa	zbrojąco-klejąca	do	
przyklejania	i	zatapiania	siatki.	 25,00	kg 48 ok. 3,0 - 3,5 

kg/m2

gENEsIs DM PLUs 
WHITE

Uniwersalna	zaprawa	zbrojąco-klejąca	do	
przyklejania	i	zatapiania	siatki.	 25,00	kg 48

ok. 3,0 - 3,5 
kg/m2

FIbERCOAT Zaprawa	zbrojąca	do	zatapiania	siatki.	 25,00	kg 48 ok. 3,0 - 4,0 
kg/m2

		 PRODUKTY

DRYONE
Wysokiej	jakości	zaprawa	klejąca	do	płytek	
ceramicznych:	glazury	i	terakoty.	ma	zasto-
sowanie	do	wnętrz	budynków	na	powierzch-
niach	poziomych	i	pionowych.	klasa	C1Te

25,00	kg 48 zgodnie	z	kartą	
techniczną

DRYONE 
sEMIFLEX

elastyczna	i	mrozoodporna	zaprawa	
klejąca	do	płytek	ceramicznych	i	
gresowych.	ma	zastosowanie	wewnątrz	i	
na	zewnątrz	budynków	na	powierzchniach	
poziomych	i	pionowych.	klasa	C1Te

25,00	kg 48
zgodnie	z	kartą	
techniczną

DRYONE 
sUPERFLEX

Wysoce	elastyczna	i	mrozoodporna	zapra-
wa	klejąca	do	płytek	ceramicznych	
wielkoformatowych	i	gresowych.	ma	zasto-
sowanie	wewnątrz	i	na	zewnątrz	budynków	
na	powierzchniach	poziomych	
i	pionowych.	klasa	C2Te	S1

25,00	kg 48
zgodnie	z	kartą	
techniczną

sTANDARD PLUs 150
Siatka	zbrojeniowa	standardowa	o	grama-
turze	150	g/m2.	Stosuje	się	we	wszystkich	
systemach dryvit.

rolka 50,0 m2 33 ok.	1,1mb/m2

sTANDARD PLUs 160
Siatka	zbrojeniowa	standardowa	o	grama-
turze	160	g/m2.	Stosuje	się	we	wszystkich	
systemach	Dryvit.	Certyfikat	CSTBat

rolka 50,0 m2 33 ok.	1,1mb/m2

sTANDARD PLUs 200
Siatka	zbrojeniowa	standardowa	
o	gramaturze	200	g/m2.	Stosuje	się	we	
wszystkich	systemach	Dryvit.

rolka 50,0 m2 33 ok.	1,1mb/m2

PANZER 260
Siatka	zbrojeniowa	wzmocniona	o	grama-
turze	260	g/m2.	Stosuje	się	we	wszystkich	
systemach dryvit.

rolka 50,0 m2 33 ok.	1,1mb/m2

DETAL Siatka	do	detali	architektonicznych
Stosuje	się	we	wszystkich	systemach	Dryvit. rolka 16,5 m2 ok.	1,1mb/m2

COLOR PRIME* Akrylowy	podkład	korygująco-odcinający,	
nadający	kolor	podłoża.

17,36	kg

4,34	kg

44

100

ok. 0,20-0,25 
kg/m2

COLOR PRIME s* Akrylowy	podkład	korygująco-odcinający,	
nadający	kolor	podłoża.

17,36	kg

4,34	kg

44

100

ok. 0,25-0,30 
kg/m2

PRIMEsIL Silikatowy	podkład	korygująco-odcinający,	
kolor.

17,36	kg

4,34	kg

44

100

ok.0,20-0,30 
kg/m2

sTRONgsIL Środek	gruntujący	regulujący	nasiąkliwość 
i	wzmacniający	podłoże,	koncentrat.

14,00	kg
       
4,00	kg

44

100

ok.	0,04	kg/m2

PRIMAX Środek	gruntujący	zwiększający	przyczep-
ność	i	wzmacniający	podłoże.

14,00	kg
       
4,00	kg

44

100

ok.0,15-0,20 
kg/m2

OPTI PRIME
Preparat	Opti	Prime	jest	gruntem	do	wnętrz	
na	bazie	drobnocząsteczkowej	dyspersji	
akrylowej	wzmacniającym	strukturę	
i	zmniejszającym	chłonność	podłoża.

14,00	kg

4,00	kg

44

100

0,02-	0,04	kg/m2

sKIMIT Gotowa	do	użycia	gładź	szpachlowa	na	
bazie	spoiwa	akrylowego. 23,00	kg 44

0,80 - 1,0 
kg/m2	(dwie	

warstwy 
aplikowane 
na	warstwę	
bazową)

sILsTAR Silikonowa farba elewacyjna 17,36	kg 44 ok.0,35-0,40 
kg/m2

sILsTAR PRO Silikonowa	farba	elewacyjna	z	komplekso-
wym	zabezpieczeniem	mikrobiologicznym	 17,36	kg 44 ok.0,35-0,40 

kg/m2

DEMANDIT akrylowa farba elewacyjna 17,36	kg 44 ok.0,35-0,40 
kg/m2

DEMANDIT sANDED Akrylowa	farba	elewacyjna	z	delikatną	
fakturą 17,36	kg 44 ok.0,35-0,70 

kg/m2

COLORsIL Silikatowa farba elewacyjna 17,36	kg 44 ok.0,35-0,40 
kg/m2

ULTRA TEX Pg Farba	podkładowa	stosowana	w	systemie	
ultra tex 

17,36	kg

		4,34	kg
44 ok.	0,20	kg/m2

WEATHERLAsTIC 
sMOOTH

Wysokoelastyczna,	wodoodporna
farba elewacyjna 18,96	kg 44 0,75	kg/m2

DEMANDIT METALLIC Akrylowa,	metaliczna	farba	elewacyjna 16,32	kg 44 ok.	0,40	kg/m2

HYDROPHObIC Wysoce	hydrofobowa	farba	siloksanowa 17,36	kg 44 ok.0,35-0,40 
kg/m2

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

MINERALNE ZAPRAWY KLEJąCE

KLEJE DO PŁYTEK

sIATKI Z WŁÓKNA sZKLANEgO

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

gRUNTY I UsZCZELNIACZE

gŁADZIE

FARbY ELEWACYJNE

����
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   PRODUKTY

AQUAFLAsH

Powłoka	nieprzepuszczająca	wody	
stosowana	w	postaci	ciekłej	pod	płytki	
ceramiczne	mocowane	klejami,	lub	do	
uszczelniania	podłoży	wokół	otworów	
okiennych,	drzwiowych	itp.

15,00	kg 44
1,2	kg/m2	

(dwie	warstwy)

bACKsTOP NT sMOOTH
elastyczna,	wodoodporna,	bezcementowa		
membrana,	na	bazie	polimerów,	zapo-
biegająca	penetracji	wody	i	eliminująca	
infiltrację	powietrza.

19,00	kg 44

Zależy	od	typu	
aplikacji	(karta	
techniczna)

 

bACKsTOP NT TEXTURE
elastyczna,	wodoodporna,	bezcementowa		
membrana,	na	bazie	polimerów,	zapo-
biegająca	penetracji	wody	i	eliminująca	
infiltrację	powietrza.	

23,00	kg 44
Zależy	od	typu	
aplikacji	(karta	
techniczna)

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

POWŁOKI WODOsZCZELNE

TUsCAN gLAZE Barwiona	bejca	akrylowa	nadająca	elewa-
cji		efekt	‘antique’.	

12,70	kg

3,17	kg

44

100
ok.	0,20	kg/m2

WOOD gLAZE Barwiona	błyszcząca	bejca	akrylowa	stoso-
wana	w	systemie	DRyViT	WOOD.

12,70	kg

3,17	kg

44

100
0,1	-	0,2	kg/m2

WOOD gLAZE 
MATT

Barwiona matowa bejca akrylowa stosowa-
na	w	systemie	DRyViT	WOOD.

12,70	kg

3,17	kg

44

100
0,1	-	0,2	kg/m2

	 	 	
ART gLAZE Barwiona matowa bejca akrylowa.

12,70	kg

3,17	kg

44

100
0,1	-	0,2	kg/m2

sEAL CLEAR
Akrylowy	preparat	powierzchniowo-uszczel-
niający.	

12	kg

4	kg

44

100
ok.0,15-0,20 

kg/m2

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

bEJCE

   PRODUKTY

PREMIUM sTAR
lateksowa	farba	do	wnętrz	o	najwyższej	
odporności	na	szorowanie	na	mokro,	
kategoria	odporności	na	szorowanie	-	i

15	kg 22
5,0-5,5 m2/kg	
(dwukrotne	
malowanie)

COLOR sTAR
lateksowa	farba	do	wnętrz	o	wysokiej	od-
porności	na	szorowanie	na	mokro,
kategoria	odporności	na	szorowanie	-	ii

15	kg 22
5,0-5,5 m2/kg	
(dwukrotne	
malowanie)

TOP sTAR Akrylowa	farba	do	ścian	i	sufitów,
kategoria	odporności	na	szorowanie	-	iii 15	kg 22

4,5-5,0 m2/kg	
(dwukrotne	
malowanie)

ULTRA PRIME Akrylowa	wewnętrzna	farba	podkładowa	
do systemu ultra tex deco. 

17,36	kg

4,34	kg

44

100

0,25	–	0,4	
kg/m2

PRIME DECO Akrylowa	wewnętrzna	farba	podkładowa.	
17,36	kg

4,34	kg

44

100

0,2	–	0,25
	kg/m2

PRIME DECO s Akrylowa	wewnętrzna	farba	podkładowa	
z	piaskiem.	 	

17,36	kg

4,34	kg

44

100

0,25	–	0,3	
kg/m2

TUsCAN DECO Barwiona	bejca	nadająca	efekt	„antique”	
do	stosowania	wewnątrz.

12,70	kg
  

3,17	kg

0,2	–	0,25	
kg/m2

FREEs DECO
Akrylowa	wyprawa	tynkarska	do	wnętrz,	
drobnoziarnista,	do	dowolnego	
kształtowania. 

24,72	kg 44 1,2	–	2,0	kg/m2

LYME DECO
Akrylowa	wyprawa	tynkarska	do	wnętrz,	
o	fakturze	drobnego	kornika,	do	uzyskania	
efektu piaskowca.

24,72	kg 44 1,0	–	1,2	kg/m2

AMERIs DECO
Tynk	wewnętrzny	z	bawionym	kruszywem
kwarcowym	i	miką	nadający	efekt	
kamienia.

22,00	kg 44 3,0	–	3,5	kg/m2

sTONE DECO
Drobnoziarnisty	tynk	wewnętrzny	
z	bawionym	kruszywem	kwarcowym	
nadający	efekt	kamienia.

23,00	kg 44 2,8	–	3,5	kg/m2

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

TYNKI WEWNęTRZNE

sZAbLONY 
ULTRA TEX

cegła	1:	25,00	x	6,50
cegła	2:	12,00	x	6,50 
i	wiele	innych	wzorów	zgodnie	
z	kartą	techniczną

ŁąCZNIKI 
MECHANICZNE

Łączniki	mechaniczne	
stosowane	w	systemach	eTiCS*

opak.	100	szt.
200	szt.	250	szt.	
w	zależności

od typu
łączników

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

AKCEsORIA

PERLIFOC WHITE Ognioodporna	wyprawa	tynkarska 20,00	kg 56
ok.	7,0	kg/m2 
na	każde	

10	mm	grubości

PERLIFOC COLOR Ognioodporna	wyprawa	tynkarska	
dostępna	w	6	kolorach 20,00	kg 56

ok.	7,0	kg/m2 

na	każde
10	mm	grubości

PYROCOLA
Spoiwo	wzmacniające	przyczepność	
wyprawy	tynkarskiej	PeRliFOC	do	gładkich	
powierzchni

25,00	kg ok.	0,15	kg/m2

sIATKA ZbROJąCA 	
0,5	mm

Siatka	zbrojąca	zatapiana	
w	ognioodpornej	wyprawie	tynkarskiej	
PeRliFOC

30,00 m2 ok.	1,1	mb/m2

sIATKA ZbROJąCA 	
0,3	mm

Siatka	zbrojąca	zatapiana	
w	ognioodpornej	wyprawie	tynkarskiej	
PeRliFOC

30,00 m2 ok.	1,1	mb/m2

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

FARbY WEWNęTRZNE

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

PRODUKTY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

���0

*	W	ofercie	dostępne	są	również	łączniki	do	boni,	łączniki	do	listwy	startowej	PCW,	kątowników,	narożników	oraz	inne	akcesoria.	
		Pełna	lista	dostępna	u	Doradców	Techniczno	-	Handlowych.
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		 PRODUKTY

VANDEX CORROsION 
PROTECTION M

mineralny	środek	do	zabezpieczania	
antykorozyjnego	stali,	który	stanowi	również	
warstwę	szczepną.

5	kg indywidualnie 2	kg/m2

VANDEX CRs REPAIR 
MORTAR

Cementowa	zaprawa	modyfikowana	do	
reprofilacji	betonu.	Zaprawa	o	obniżonej	
tendencji	do	skurczu.	Odporna	na	działanie	
mrozu,	wysoka	wytrzymałość	na	ściskanie.

25	kg indywidualnie
19,5	kg	suchej	
zaprawy	/	m2	/			

10 mm 

VANDEX bb 75
Bazujący	na	cemencie	produkt	gotowy	do	
użycia.	Szlam	uszczelniający	powierzchnie	
przed	działaniem	wody	i	wilgoci.	
ma	działanie	hydrofobowe

25	kg indywidualnie 3	–	6	kg/m2

VANDEX CEMELAsT 
LIQUID

Płyn	do	użycia	wraz	z	Vandex	BB	75	
(suchy	składnik). 9 l indywidualnie 4	–	6	kg/m2 

VANDEX CONsTRUC-
TION JOINT TAPE

Taśma	uszczelniająca	z	syntetycznego	
kauczuku	pokryta	sprężystą	włókniną	
odporną	na	związki	alkaliczne.

rolka 30 m indywidualnie 1/1

VANDEX CRs LEVEL-
LINg COMPOUND

Zaprawa	służąca	do	naprawy	betonu,	
tworząca	jednolitą	gładką	powierzchnię	
nadającą	się	do	malowania.

25	kg indywidualnie 1,8	kg	suchej	
zaprawy	/m2 

VANDEX sUPER Uszczelniająca	mikrozaprawa	chroniąca	
beton. 25	kg indywidualnie

Zależne	od	
powierzchni.

Nazwa	produktu opis Sposób 
aplikacji

Waga	netto	
w		op./poj.

ilość	
na palecie

orientacyjne 
zużycie

PRODUKTY DO RENOWACJI bETONU I ŻELbETU
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REALIZACJE
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