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MASter - Eksperci od gładzi
Idealnie wygładzone ściany
Zatrudnienie w laboratorium znajduje wysoce wykwalifikowany personel
czuwający nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego. Kontroli
podlegają zarówno surowce jak i gotowe produkty wyprodukowane w
ramach organizacji Master. Laboratorium to również miejsce, w którym,
wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, powstają nowe
produkty o bardzo wysokiej jakości.
Co roku staramy się oddać w Państwa ręce nowe doskonałej jakości
produkty przeznaczone do użycia w zakresie szpachlowania o bardzo
zróżnicowanym spectrum zastosowania. Założeniem firmy MASter jest,
aby produkty firmowane naszym logo budziły u naszych Klientów zaufanie
w kwestii jakości i ceny, na co zwracamy szczególną uwagę. Szczycimy się
bardzo dobrą opinią wśród naszych Klientów, do grona których zaliczamy:
wykonawców, architektów, inwestorów, hurtownie i sklepy budowlane
wszelkich wielkości.
Dotychczasowe osiągnięcia stanowią dla nas nieustanną motywację do
dalszego rozwoju.

MASTER Chemia Budowlana Sp. z o.o., od roku 1997 zajmuje się produkcją
i dystrybucją chemii budowlanej. Wiodącymi produktami wytwarzanymi
w naszej fabryce są gotowe, w postaci polimerowej pasty, gładzie
szpachlowe do różnych zastosowań w budownictwie, emulsje gruntujące
na różne podłoża oraz plastyfikatory do betonów i zapraw.
Determinacja i ciężka praca pozwoliły nam stworzyć i wypromować
bardzo wysokiej jakości produkty takie jak gotowa do użycia w postaci
idealnie białej pasty, bezgipsowa gładź szpachlowa MASter MAS. Produkt
ten jak również inne pod marką obcą, produkowane dla klientów krajowych
i zagranicznych znalazły bardzo wielu zadowolonych Klientów i z
powodzeniem Dystrybuowane są przez ponad 1500 punktów handlowych
i dystrybucyjnych na terenie całego Kraju, jak również poza jego granicami.
W ostatnich latach położyliśmy nacisk na stworzenie nowoczesnych
linii technologicznych do produkcji masy szpachlowej. Duże nakłady
przeznaczone zostały także na stworzenie nowoczesnego własnego
Laboratorium badawczego. Laboratorium jest certyfikowane przez
Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Krakowie. Spełnia ono
wszystkie wymagania dotyczące kontroli, jakości wytwarzanych przez
nas produktów zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami, co
potwierdzają okresowe audity.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy.
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MASter Mas
Gładź szpachlowa

Gotowa gładź szpachlowa MASter Mas znajduje zastosowanie wewnątrz pomieszczeń. Jest używana do wygładzania powierzchni
ścian i sufitów na wysokogatunkową gładź tynkową o dużej gładkości powierzchni, jako tzw. FINISH.

SPOSÓB UŻYCIA
Gładź w postaci pasty, po lekkim przemieszaniu w opakowaniu nanosić przy
użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla). Jednorazowo nakładana
warstwa powinna mieć 1 - 2 mm. Większe ubytki i nierówności pokrywać kolejnymi
warstwami po wyschnięciu warstwy nałożonej wcześniej. Szpachlowanie
wykonywać w temperaturze powyżej 5°C i wilgotności powietrza max 70%.
Całkowite stwardnienie następuje po upływie 12 godzin. Szlifować przy użyciu
siateczki lub drobnoziarnistego papieru ściernego. Można malować różnymi
rodzajami farb dekoracyjnych. Narzędzia zaraz po użyciu myć wodą, nie można
dopuścić do wyschnięcia produktu na stosowanych narzędziach.

ZALETY PRODUKTU
Gotowa do użycia gładź szpachlowa MASter Mas jest powłoką oddychającą i paro
przepuszczalną stworzoną na bazie minerałów drobno mielonych. Zachowuje
właściwości użytkowe przez 12 miesięcy od daty produkcji, pomimo zamykania
i otwierania opakowania. Jest plastyczna i idealnie biała po wyschnięciu, dzięki
czemu wystarczy ją pokryć jednorazowo farbą.
ZALECENIA
Podłoża chłonne, wapienne, gipsowe, betonowe, gazobetonowe zalecamy
zagruntować przed nałożeniem MASter Mas preparatem gruntującym zalecanym
do takich podłoży w celu zatrzymania chłonności i odciągania substancji płynnych
z MASter Mas. Gładź szpachlową nakładać na podłoża suche, mocno związane i
oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz części luźnych nie związanych
ze starym podłożem. Po nałożeniu, wyschnięciu, przeszlifowaniu i wygładzeniu
przetrzeć na sucho, odpylić przed nałożeniem farby. Wygładzoną MASter
Mas powierzchnię zalecamy zagruntować preparatem MASter - Grunt celem
wzmocnienia, utwardzenia, uodpornienia oraz przedłużenia trwałości.

NAKŁADANIE
Gładź można aplikować za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej jak i za pomocą
agregatu hydrodynamicznego.
DANE TECHNICZNE
Gęstość – 1,85 g/cm3 ± 5 %
Uziarnienie – 100 μm MAX
Wypełniacz – dolomit
Szlifowanie – papier ścierny 150 – 220

WYDAJNOŚĆ
Na tynk cementowo-wapienny - 1 kg/1 m2
Na tynk gipsowy - 1 kg/1,5 m2
Płyty G-K - 1 kg/2 m2

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje
Występuje w opakowaniach:
1,5 kg, 5 kg, 9 kg, 18 kg, 25 kg, 28 kg, 35 kg
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MASter Mas Eco Line
Gładź szpachlowa do natrysku
hydrodynamicznego
ZASTOSOWANIE
Gotowa gładź szpachlowa MASter Mas ECO LINE – do natrysku hydrodynamicznego
znajduje zastosowanie wewnątrz pomieszczeń. Jest używana do wygładzania
powierzchni ścian i sufitów na wysokogatunkową gładź tynkową o dużej gładkości
powierzchni, jako tzw. FINI SH metodą natrysku hydrodynamicznego lub ręcznie.

NAKŁADANIE
Przy użyciu agregatu hydrodynamicznego:
•
gładź szpachlową MASter Mas ECO LINE można nakładać urządzeniami
hydrodynamicznymi . Dedykowane dysze: 531 i 535
•
przy natrysku hydrodynamicznym zaleca się nakładanie jednorazowo
warstwy gładzi szpachlowej nie grubszej niż 2 mm
•
w razie potrzeby gładź szpachlowa MASter Mas ECO LINE można rozcieńczyć
dodając od 1% do 2% wody na opakowanie
•
podczas nakładania gładzi szpachlowej MASter Mas ECO LINE urządzeniem
hydrodynamicznym nie zaleca się pozostawiania masy w układzie
hydraulicznym urządzenia pod ciśnieniem, po wykonaniu natrysku lub
podczas przerwy w prowadzeniu natrysku należy spuścić ciśnienie na
zaworze zwrotnym oraz pistolecie
•
na powierzchniach porowatych (tynki gipsowe i mineralne) zaleca się
nakładanie dwóch warstw MASter Masy ECO LINE, drugą warstwę nanosimy
po wyschnięciu warstwy poprzedniej
•
powierzchnia przed nakładaniem gładzi szpachlowej powinna być
obowiązkowo zagruntowana, ponieważ podczas natrysku nanosi się gładź
na znaczną powierzchnię.

ZALETY PRODUKTU
Gotowa do użycia, niewymagająca mieszania z wodą przed użyciem, gładź
szpachlowa MASter Mas ECO LINE - do natrysku hydrodynamicznego jest powłoką
oddychającą i paro przepuszczalną stworzoną na bazie minerałów drobno
mielonych. Poprawione właściwości aplikacyjne produktu umożliwiają doskonalsze
naniesienie go maszynowo przyspieszając pracę. Poprawiona elastyka oraz
adhezja Master ECO LINE pozwala na uzykanie idealnie gładkich powierzchni
pozbawionych rys skurczowych nawet w pracujących budynkach. Zachowuje
pełne właściwości użytkowe przez 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym
opakowaniu a 30 dni od chwili otwarcia. Jest plastyczna w chwili nakładania i
idealnie biała po wyschnięciu, dzięki czemu wystarczy ją pokryć jednorazowo
farbą. Podczas szlifowania masa łatwo poddaje się obróbce. Nakładanie masy jest
proste, nie wymaga specjalnych umiejętności – przy użyciu agregatu i pistoletu do
natrysku, pacą lub szpachelką ze stali nierdzewnej. Możliwe jest w kolejnym dniu
pracy wykorzystywanie tego samego plastikowego wiadra, do którego przelewamy
produkt MASter Mas ECO LINE z opakowania foliowego. W tym celu należy po
skończonej pracy pozostawić odkryte wiadro plastikowe, z niewielkimi resztkami
produktu na ściankach, celem całkowitego wyschnięcia. Kolejnego dnia obrócić
wiadro do góry dnem i uderzyć wiadrem o podłoże.

WYDAJNOŚĆ
Na tynk cementowo-wapienny – 1 kg/1 m2
Na tynk gipsowy – 1 kg/1,5 m2
Płyty G/K – 1 kg/2 m2
DANE TECHNICZNE
Gęstość – 1,75 g/cm3 ± 5 %
Uziarnienie – 100 μm MAX
Wypełniacz – dolomit
Szlifowanie – papier ścierny 150 - 220

SPOSÓB UŻYCIA
Gładź w postaci pasty, gotowa do bezpośredniego użycia, nanosić przy użyciu
agregatu i pistoletu do natrysku, pacą lub szpachelką ze stali nierdzewnej.
Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 2 mm. Całkowite
stwardnienie następuje po upływie 6 godzin. Szlifować przy użyciu siateczki lub
drobnoziarnistego papieru ściernego . Można malować różnymi rodzajami farb
dekoracyjnych.

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje
Występuje w opakowaniach:
25 kg (worek) i 35 kg (wiadro)
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MASter Premium

Masa szpachlowa do bezpyłowej
obróbki na mokro lub na sucho
ZASTOSOWANIE
Gotowa gładź szpachlowa MASter Premium znajduje zastosowanie wewnątrz
pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. Jest używana do wygładzania
powierzchni ścian i sufitów na wysokiej jakości gładź tynkową. Uzyskujemy efekt
dużej gładkości wykonanych powierzchni, jako tzw. finish. Gładź jest polecana
przed malowaniem lub tapetowaniem nowych, odnawianych i remontowanych
powierzchni. Masę MASter Premium możemy również obrabiać na mokro za
pomocą spryskiwacza i gąbki co eliminuje pylenie i skraca czas obróbki.

SPOSÓB UŻYCIA
Gładź w postaci pasty zawarta w opakowaniu jest gotowa do użycia, po
lekkim przemieszaniu. Nanosimy na powierzchnię przy użyciu narzędzi ze stali
nierdzewnej (paca, szpachla) lub agregatem w formie natrysku. Dedykowane
dysze 531 i 535. Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 2
mm. Większe ubytki i nierówności pokrywać kolejnymi warstwami po wyschnięciu
warstwy nałożonej wcześniej. Szpachlowanie wykonywać w temperaturze
powyżej +5°C i wilgotności powietrza max 70%. Powierzchnię po wyschnięciu
można obrabiać przy użyciu siateczki lub drobnoziarnistego papieru ściernego lub
„na mokro” za pomocą gąbki i spryskiwacza. Można malować różnymi rodzajami
farb dekoracyjnych.

ZALETY PRODUKTU
Gotowa do użycia gładź szpachlowa MASter Premium jest produktem opartym
na wysokiej jakości wypełniaczach o wysokim stopniu białości, bardzo
elastycznym, dzięki zastosowaniu wielofunkcyjnych żywic uzykujemy idealnie
gładką powierzchnię przypominającą stiuk . Gładź Master Premium pozwala
na bezpyłowe wykańczanie powierzchni mieszkalnych. Zachowuje właściwości
użytkowe i formę pasty przez 12 miesięcy od daty produkcji. Jest plastyczna i
idealnie biała po wyschnięciu, dzięki czemu wystarczy ją pokryć jednorazowo
warstwą farby. Udoskonalona formuła pozwala na bardzo łatwą aplikację produktu
na ścianę – „efekt masełka”. Nakładanie masy jest proste (pacą lub szpachelką
ze stali nierdzewnej), nie wymaga specjalnych umiejętności. Powierzchnię pokrytą
MASter Premium można obrabiać po upływie 30 minut w temperaturze 20-25 °C
od momentu nałożenia jak również po upływie jednego lub kilku dni.

ZALECENIA BHP
Podczas szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych.
Zabrudzenia i zanieczyszczenia zmywać wodą. Produkt naturalny na bazie
wypełniaczy dolomitowych, zdrowy dla otoczenia i ludzi.
PRZECHOWYWANIE
Temperatura stosowania i przechowywania od +5°C do + 25°C. Unikać
bezpośredniego długiego nasłonecznienia. Produkt traci właściwości po
przemrożeniu i przegrzaniu.
WYDAJNOŚĆ
Tynk cementowo-wapienny – 1 kg/1 m2
Tynk gipsowy – 1 kg/1,5 m2
Płyty G-K – 1 kg/2 m2

ZALECENIA
Podłoża chłonne, wapienne, gipsowe, betonowe, gazobetonowe zalecamy
zagruntować przed nałożeniem MASter Premium preparatem gruntującym
polecanym do takich podłoży w celu zatrzymania chłonności i odciągania
substancji płynnych z MASter Premium. Gładź szpachlową nakładać na podłoża
suche, mocno związane i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz części
luźnych niezwiązanych ze starym podłożem. Po nałożeniu, wyschnięciu oraz
przeszlifowaniu i wygładzeniu przetrzeć na sucho, odpylić przed nałożeniem farby.
Wygładzoną MASter Premium powierzchnię zalecamy zagruntować preparatem
Master Super Grunt głęboko-penetrujący celem wzmocnienia, utwardzenia,
uodpornienia oraz przedłużenia trwałości.

DANE TECHNICZNE
Gęstość – 1,87 g/cm3 ± 5 %
Uziarnienie – 100 μm MAX
Wypełniacz – dolomit, kreda
Szlifowanie – na mokro – gąbka, na sucho - papier ścierny - 150 - 220

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje
Występuje w opakowaniach:
5 kg, 20 kg
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MASter Top Finish

Masa szpachlowa hybrydowa
polimerowo-żelowa
Innowacyjna, nowa polimerowo – żelowa, gotowa do użytku masa szpachlowa posiadająca wiele cech użytkowych i aplikacyjnych,
do tej pory niedostępnych zarówno na rynku polskim jak i europejskim.
ZASTOSOWANIE
Gładź szpachlowa MASter Top Finish w postaci żelowej pasty, charakteryzuje się
wysoką tiksotropią, która to cecha (uplastycznienie masy pod naciskiem narzędzi
budowlanych przy zachowaniu niskiej plastyczności w warunkach swobodnych, pod
obciążeniem własnym) pozwala na zachowanie pożądanej odporności na spływanie
z powierzchni pionowych i zarazem ułatwione rozprowadzanie masy, wyrównywanie
jej struktury i przede wszystkim finalne, idealnie gładkie wyprowadzenie powierzchni
ścian. Najważniejszą cechą użytkową gładzi MASter Top Finish wynikającą ze
zmienionej koncepcji obiegu wody w gotowej wiążącej masie jest typowy nadmiar
wody zarobowej w produkcie, zapewniający jej właściwości reologiczne został
zastąpiony odpowiednią kompozycją środków plastyfikujących, zagęstników
i spreparowanych żywic polimerowych. W konsekwencji gładź charakteryzuje
się tzw. efektem „wypadnięcia” z plastikowego wiadra co minimalizuje do zera
straty produktu. Zwiększony udział objętościowy zagęstnika polimerowego,
zatrzymującego część wprowadzonej wody w formie żelowej nadaje gładzi MASter
Top Finish rewelacyjne właściwości aplikacyjne wyczuwalne zarówno w aplikacji
ręcznej jak i maszynowej. Dzięki swojej elastyczności produkt posiada wysoką
odporność na powstawanie rys skurczowych co doskonale sprawdza się na
powierzchniach trudnych typu: pracujące ściany budynków co umożliwia nakładanie
jednorazowo warstwy gładzi do grubości 5 mm. Produkt można stosować po
uprzednim zagruntowaniu ścian i sufitów gruntem drobnocząsteczkowym MASter
Super, na powierzchnie takie jak: tynk gipsowy, tynk cementowo - wapienny, płyta
gips-karton, beton, gazobeton, bloczki H & H, filigrany oraz przy remontach na
oczyszczone wcześniej stare powłoki malarskie, przed tapetowaniem.

NAKŁADANIE MASTER TOP FINISH METODĄ MECHANICZNĄ:
•
gładź szpachlową MASter Top Finish można nakładać urządzeniami
hydrodynamicznymi po uprzednim przemieszaniu jej w opakowaniu,
•
grubość nakładanej warstwy zależy od średnicy dyszy – zalecane dysze nr:
531 i 541,
•
przy natrysku hydrodynamicznym zaleca się nakładanie jednorazowo
warstwy MASter Top Finish nie grubszej niż 5 mm,
•
w razie potrzeby gładź szpachlowa MASter Top Finish można rozcieńczyć
dodając od 1% do 2% wody na opakowanie,
•
podczas nakładania gładzi szpachlowej MASter Top Finish urządzeniem
hydrodynamicznym nie zaleca się pozostawiania masy w układzie
hydraulicznym urządzenia pod ciśnieniem dłużej niż 20 minut. Po wykonaniu
natrysku lub podczas dłuższej przerwy w prowadzeniu prac należy spuścić
ciśnienie na zaworze zwrotnym oraz pistolecie, co przedłuży żywotność
agregatu i zapobiegnie niepożądanym utrudnieniom w pracy,
•
na powierzchniach porowatych (tynki gipsowe i mineralne) zaleca się
nakładanie dwóch warstw MASter Top Finish, drugą warstwę nanosimy po
wyschnięciu warstwy poprzedniej,
•
powierzchnia przed nakładaniem gładzi szpachlowej powinna być
obowiązkowo zagruntowana.
WYDAJNOŚĆ DLA WARSTWY 2 mm
Na tynk cementowo-wapienny - 1 kg/1 m2
Na tynk gipsowy - 1 kg/1,5 m2
Płyty GK - 1 kg/2 m2

SPOSÓB UŻYCIA
Gładź MASter Top Finish w postaci żelowatej pasty, po lekkim przemieszaniu (do
nakładania ręcznego) w opakowaniu nanosić przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej
(paca, szpachla). Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 5
mm. Większe ubytki i nierówności pokrywać kolejnymi warstwami po wyschnięciu
warstwy nałożonej wcześniej. Szpachlowanie wykonywać w temperaturze powyżej
5°C i wilgotności powietrza max 70%. Całkowite stwardnienie następuje po upływie
12 godzin. Szlifować przy użyciu siateczki lub drobnoziarnistego papieru ściernego.
Można malować różnymi rodzajami farb dekoracyjnych.

DANE TECHNICZNE
Gęstość - 1,9 g/cm3
Uziarnienie - 63 mikrony
Wypełniacze - naturalne wypełniacze dolomitów
Szlifowanie - za pomocą drobnoziarnistego papieru - gramatura 180, 220
lub na mokro za pomocą gąbki i wody

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje
Występuje w opakowaniach:
20 kg
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MASter Putz Outside
Masa szpachlowa do użycia
zewnętrznego i wewnętrznego
ZASTOSOWANIE
Gotowa do użycia zewnętrzna gładź szpachlowa przeznaczona do wygładzania
powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem elewacyjnymi farbami akrylowymi,
silikonowymi lub silikatowymi.Może być stosowana na typowe podłoża mineralne,
tynki cementowe, cementowo-wapienne. Tworzy powłoką oddychającą i paro
przepuszczalną stworzoną na bazie minerałów drobno mielonych. Stosowana
może być na powierzchniach pokrytych klejem i siatką wzmacniającą jako
zewnętrzny tynk elewacyjny o gładkiej strukturze przeznaczony do dalszego
malowania. Gładź szpachlowa MASter Putz Outside jest gęstą masą o konsystencji
plastycznej, składającą się ze spoiwa akrylowego, wypełniaczy dolomitowych oraz
dodatków modyfikujących.

ZALECENIA WYKONAWCZE
Proces przygotowania i wiązania gładzi szpachlowej powinien przebiegać w
temperaturze powietrza oraz temperaturze podłoża od +5°C do +25°C. Niska
temperatura, podwyższona wilgotność oraz brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydłużają czas wysychania gładzi szpachlowej. Po zakończeniu prac narzędzia i
ręce należy umyć bieżącą wodą pamiętając, że po wyschnięciu czyszczenie jest
utrudnione. Powierzchnię świeżo zabrudzonych elementów należy przetrzeć
wilgotną szmatką. Na nowo wykonanych podłożach mineralnych tj. beton, tynki
cementowe i cementowo – wapienne, można rozpocząć prace przygotowawcze
i nakładanie gładzi szpachlowej po min. 3–4 tygodniach od wykonania. Podczas
szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych. Gładź
szpachlowa posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W przypadku
bezpośredniego kontaktu z oczami należy płukać je obficie wodą i skontaktować
się z lekarzem.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia i nie wolno dodawać innych
składników. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie
wymieszać wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania
jednorodnej konsystencji.

ZUŻYCIE
Podłoża betonowe – 3,8 kg/m2
Elewacje z siatką i klejem – 3,5 kg/m2
Tynki mineralne – cementowo – wapienne – 3,8 kg/m2
Tynki cienkowarstwowe 1,5 mm – 4,2 kg/m2
W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób
na danym podłożu.

SPOSÓB UŻYCIA
Podłoże powinno być nośne, równe, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych
tj. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności np. odspojone powłoki
malarskie, słabe tynki niezwiązane cząstki muru, należy usunąć. Jeżeli istnieje
potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie preparatu gruntującego.
Masę szpachlową MASter Putz Outside nakładać cienką równomierną warstwą
za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Jednorazowo nakładana warstwa nie
powinna przekroczyć grubości 2 mm. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu
poprzednich, zaleca się nakładanie 2-3 warstw. Po wyschnięciu szpachlowane
powierzchnie szlifować drobnoziarnistym papierem ściernym lub siateczką do
szlifowania. Po szlifowaniu powierzchnię odpylić przed malowaniem, zagruntować
preparatem gruntującym. W przypadku obróbki na mokro za pomocą spryskiwacza
i gąbki, podłoże nie wymaga gruntowania, tworząc jednocześnie efekt skórki
pomarańczowej. Gładź szpachlową MASter Putz Outside można nakładać również
za pomocą agregatu natryskowego z pistoletem kubełkowym.

DANE TECHNICZNE
Temperatura stosowania +5°C do +25°C
Temperatura podłoża +5°C do +25°C
Przyczepność do płyt gipsowych ≤ 0,25 MPa
Przyczepność do betonu ≤ 1,0 MPa
Konsystencja - gęsta masa, kolor - biały
Gęstość objętościowa około 1,5 g/cm3

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje
Występuje w opakowaniach:
20 kg
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MASter Elastic Line

MASter FLEX line

Biały akryl lekki, szybkoschnący

Masa do spoinowania, wypełniania i uszczelniania

CHARAKTERYSTYKA
Szybkoschnąca akrylowa masa uszczelniająca MASter Elastic Line, przeznaczona
do napraw i wykończeń pęknięć, szczelin i ubytków w ścianach i sufitach.
Doskonała w czasie prac malarskich, gipsowaniu i kładzeniu gładzi, a także w
czasie prac z użyciem płyt kartonowo-gipsowych - w spoinowaniu połączeń i
maskowaniu kołkowania. MASter Elastic Line przylega doskonale do typowych
podłoży budowlanych. Cechuje się szybkim czasem schnięcia powierzchniowego
i nie kurczy sie w czasie wiązania, dając gładką i wolną od spękań spoinę. Daje się
szybko obrabiać poprzez szlifowanie i malowanie.

CHARAKTERYSTYKA
Dyspersyjna akrylowa masa uszczelniająca, nie zawierająca szkodliwych
rozpuszczalników. Elastyczno – plastyczne spoiny po utwardzeniu są odporne na
wodę oraz łatwe do malowania. Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością
do drewna surowego, malowanego podkładami i emaliami lub lakierami, do blachy
ocynkowanej i lakierowanej, stali nierdzewnej, a także do większości podłoży
stosowanych w budownictwie takich, jak beton, cegła, tynk, ceramika, szkło, itp.
ZASTOSOWANIE
Do zastosowań tradycyjnych jak uszczelnianie okien, futryn drzwiowych, połączeń
ram okiennych z tynkiem, parapetem, szczelin i połączeń w ścianach domów,
szczelin na zespoleniu płyt gips-karton z innym podłożem budowlanym. Również
do specjalistycznych zastosowań min. uszczelnianie instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, chłodniczych, uszczelnianie kontenerów, naczep i przyczep
samochodowych.

DANE TECHNICZNE
Elastyczny i szybkoschnący
Możliwość malowania już po 10-20 min. od nałożenia
Niekurczliwy w czasie schnięcia
Daje się szlifować
Obrabialność do 5 min.
Odporność na temperatury - od -20°C do + 70°C
Odporność na wilgoć i promienie UV

DANE TECHNICZNE
Odporność termiczna: -30°C do +80°C
Temperatura stosowania i przechowywania: +5°C do +30°C
Czas obrabialności: ok.15 min
Wydajność: z 1 kartusza 310 ml uzyskuje się ok. 12 mb spoiny o wymiarach 5 x 5 mm
Czas utwardzania wgłębnego: 5 mm/72 h
Możliwość malowania przy warstwie ok. 2 mm: po 24h

SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnie powinny być czyste, wolne od kurzu i pyłu. Przed użyciem MASter
Elastic Line, obciąć końcówkę tuby powyżej gwintu, nakręcić aplikator docinając
go na odpowiednią grubość spoiny. Umieścić kartusz w wyciskaczu i nanieść
szczeliwo. Naniesioną masę można wygadzać szpachelką. Temperatura aplikacji i
przechowywania: od +5°C do + 30°C. W czasie nanoszenie i wiązania NIE odporna
na wodę.

SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnia powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i
innych substancji osłabiających przyczepność. Nałożoną masę można wygładzać
szpachelką zmoczoną w wodzie. Utwardzony produkt w przypadku zastosowań
tradycyjnych - należy zabezpieczyć tynkiem, farbą itp. Masę nakładać warstwowo,
jeżeli uszczelnienie wymaga nałożenia grubszej warstwy.

WYDAJNOŚĆ
Ok. 18 mb spoiny o wym. 4x4 mm z kartusza 300 ml.

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Występuje w opakowaniach:
300 ml

Występuje w opakowaniach:
310 ml
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MASter Connect
Masa wypełniająco-naprawcza

ZALETY PRODUKTU
MASter Connect jest wodoodporną, gotową do użycia masą naprawczą z
dodatkiem specjalistycznych włókien, stosowaną przy renowacjach ścian i sufitów
oraz szpachlowaniu drobnych szczelin, dziur i pęknięć, wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Świetnie nadaje się do łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Stała
elastyczność MASter Connect pozwala dopasować się do tzw. aktywnych pęknięć
podłoża bez tworzenia dodatkowych rys skurczowych ― nie wymaga stosowania
taśmy wzmacniającej.
SPOSÓB UŻYCIA
Podłoże powinno być czyste, oczyszczone z kurzu i pozbawione wszelkich tłustych
plam. Zalecamy zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym np. MASter
Super Paint. Masę naprawczą nakładać za pomocą szpachelki, pacy ze stali
nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych (jednorazowo warstwa o grubości do 10
mm), dociskając tak, aby masa dokładnie wypełniła pęknięcie oraz dobrze przywarła
do jego boków. Podczas wypełniania łączeń płyt gipsowo – kartonowych , należy
masę dokładnie wcisnąć w szczelinę wzdłuż jej długości. Masę MASter Connect
możemy również obrabiać na mokro za pomocą spryskiwacza i gąbki poprzez
zwilżenie (spryskanie rozpylaczem) zaschniętej lub całkowicie suchej powierzchni,
a następnie zacieranie ruchami okrężnymi zwilżoną gąbką. Zacieramy w ten sposób
do uzyskanie oczekiwanej gładkości podłoża. Wstępna obróbka jest możliwa po
upływie 30 min. do 1 godz. w temperaturze od 20°C - 25°C od momentu nałożenia.
Masę MASter Connect można poddać dodatkowej obróbce po upływie jednego lub
kilku dni po ponownym nawilżeniu powierzchni. Po całkowitym wyschnięciu masa
reparacyjna może być pokryta każdego rodzaju tynkiem lub farbą dekoracyjną, a
także masami gotowymi do użycia typu finisz np. MASter Mas, celem idealnego
wygładzenia. Wyschniętą powierzchnię MASter Connect można również szlifować
za pomocą gruboziarnistego papieru ściernego, aż do uzyskania efektu gładkości.
DANE TECHNICZNE
Czas schnięcia: zależy od typu i chłonności podłoża, warunków klimatycznych
oraz od grubości nakładanej warstwy ― ok. 12 h dla warstwy o grubości 5 mm.

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje
Występuje w opakowaniach:
1,5 kg, 5 kg, 20 kg
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MASter Grunt Akrylowy

MASter Grunt Akrylowy

Uniwersalny

Super

PRZEZNACZENIE
Grunt Uniwersalny ogólnego stosowania przeznaczony do wzmacniania podłoży
pod farby, glazurę, wylewki, kleje, gładzie szpachlowe, tynki. Zwiększa przyczepność
do podłoża, wzmacnia i uelastycznia regulując równocześnie proces chłonności.
Gotowy do użycia środek gruntujący, przeznaczony jest do gruntowania porowatych
i chłonnych podłoży w szczególności tynków cementowo – wapiennych, płyt
gipsowo-kartonowych, podłoża pod płytki ceramiczne, posadzki, tapety, przed
położeniem gładzi tynkowych w celu wzmocnienia i odizolowania starego podłoża.
MASter Grunt Uniwersalny poprawia przyczepność klejów do glazury. Zatrzymuje
chłonność bloczków z gazobetonu. Można stosować pod tynki.

PRZEZNACZENIE
Gotowy do użycia środek gruntujący, głęboko penetrujący przeznaczony jest do
gruntowania porowatych i chłonnych podłoży w szczególności tynków cementowo
– wapiennych, płyt gipsowo – kartonowych, podłoża pod płytki ceramiczne,
posadzki, tapety, przed położeniem gładzi tynkowych w celu wzmocnienia
starego podłoża. MASter Grunt Super poprawia przyczepność klejów do glazury.
Zatrzymuje chłonność bloczków z gazobetonu. Można stosować pod tynki.
WŁAŚCIWOŚCI
•
drobno cząstkowy grunt uniwersalny
•
głęboko penetrujący
•
preparat do przygotowania podłoży pod farby, glazurę, wylewki, kleje, gładzie
szpachlowe, tynki • posiada dużą zdolność do wnikania i penetracji w głąb
podłoża, wzmacnia, zespala i wiąże zagruntowane powierzchnie MASter
Grunt Super charakteryzuje się dużą zdolnością do penetracji w głąb podłoża
na którym jest zastosowany, wzmacnia jego strukturę oraz zabezpiecza
przed wilgocią pozwalając równocześnie na „oddychanie” zagruntowanym
powierzchniom. MASter Grunt Super zdecydowanie zwiększa przyczepność
do powierzchni dla innych materiałów, które będą na takim podłożu
zastosowane. Zatrzymuje tym samym chłonność takich podłoży dzięki
czemu znacznie zmniejsza proces tzw. “picia ścian” zmniejszając tym
samym zużycie takich materiałów jak farby emulsyjne lub inne podobne.
Powierzchnia pokryta MASter Grunt Super staje się bardziej elastyczna dzięki
mikro błonie utworzonej na powierzchni w kolorze przeźroczystym. Środek
można stosować wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI
MASter Grunt Uniwersalny charakteryzuje się dużą zdolnością do związania starego
podłoża, wzmacnia jego strukturę. MASter Grunt Uniwersalny zdecydowanie
zwiększa przyczepność do powierzchni dla innych materiałów, które będą na
takim podłożu zastosowane. Zatrzymuje tym samym chłonność zagruntowanych
podłoży, dzięki czemu znacznie zmniejsza proces tzw. “picia ścian” zmniejszając
tym samym zużycie takich materiałów jak farby emulsyjne lub inne podobne.
MASter Grunt Uniwersalny w ograniczonym zakresie zwiększa wodoodporność
podłoża, praktycznie nie zmienia paro przepuszczalności podłoża budowlanego.
Powierzchnia pokryta MASter Grunt Uniwersalny staje się bardziej elastyczna
dzięki mikro błonie utworzonej na jej powierzchni w kolorze przeźroczystym.
Środek można stosować wewnątrz pomieszczeń.
ZUŻYCIE
MASter Grunt Uniwersalny jest środkiem bardzo wydajnym w użyciu. Przewidywane
zużycie środka na 1 m2 gruntowanej powierzchni, w zależności od chłonności
wynosi od 80 do 200 ml. Do wstępnego gruntowania można rozcieńczać z wodą
w stosunku 1:1.

ZUŻYCIE
MASter Grunt Super jest środkiem bardzo wydajnym w użyciu.Przewidywane
zużycie środka na 1 m2 gruntowanej powierzchni w zależności od chłonności
wynosi od 50 do 200 ml. Do wstępnego gruntowania można rozcieńczać z wodą
w stosunku 1:1

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Występuje w opakowaniach:
1 l, 5 l, 10 l

Występuje w opakowaniach:
1 l, 5 l, 10 l
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MASter Lateks Grunt
Emulsja podkładowa

MASter Lateks Grunt jest lateksową, wodorozcieńczalną, wysoko pigmentowaną farbą podkładową przeznaczoną do wymalowań
wewnątrz pomieszczeń. Farba charakteryzuje się wysokim stopniem bieli oraz wysoką siłą krycia.

SPOSÓB UŻYCIA
Emulsja podkładowa MASter Lateks Grunt może być nanoszona wszystkimi
rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk). Przed malowaniem
emulsję należy dobrze wymieszać i w zależności od przyjętej techniki malowania
rozcieńczyć wodą w ilości maks. 5%. Prace należy wykonywać przy temperaturach
powietrza i podłoża od +5°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE
MASter Lateks Grunt zalecany jest jako podkład pod farby emulsyjne,
akrylowe, lateksowe. Emulsja przeznaczona jest do gruntowania podłoży silnie
chłonących wodę tj.: tynków gipsowych, płyt kartonowo- gipsowych. MASter
Lateks Grunt może być stosowany do malowania wszystkich podłoży
mineralnych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności
publicznej. Emulsję podkładową MASter Lateks Grunt zaleca się do
gruntowania nowych, wysezonowanych tynków cementowych i cementowowapiennych. Dzięki swoim właściwością niweluje różnice w fakturze i barwie
podłoża. Produkt wnika głęboko w podłoże poprawiając przyczepność
farb nawierzchniowych oraz zmniejsza ich zużycie. Powłoka emulsji jest
przepuszczalna dla par i gazów, co umożliwia prawidłowe „oddychanie ścian”.
Stosowanie emulsji podkładowej MASter Lateks Grunt znacznie obniża
koszt malowania, pozwala na uzyskanie oczekiwanego efektu dekoracyjno –
ochronnego przy zmniejszonej ilości warstw farby nawierzchniowej.

INFORMACJE UZUPENIAJĄCE
Po zakończeniu malowania używane narzędzia natychmiast umyć wodą. Produkt
nie stanowi ostatecznej warstwy wykończeniowej. MASter Lateks Grunt zawiera
śladowe ilości rozpuszczalników organicznych i plastyfikatorów. W trakcie prac
malarskich oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku
charakterystycznego zapachu. Kolorystyka - biała, możliwość wybarwiania
pigmentami do wyrobów wodnych.
DANE TECHNICZNE
Sposób nanoszenia - pędzel, wałek, natrysk
Temperatura pracy - temperatura wyrobu, podłoża i powietrza od +5°C do +30°C
Ilość warstw - 1 - 2
Schnięcie - minimum 2 godziny
Nanoszenie kolejnej warstwy - minimum 2 godziny
Rozcieńczalnik - woda
Czyszczenie narzędzi - woda

PRYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być suche, czyste, pozbawione luźno związanych elementów, bez
śladów korozji i wykwitów pochodzenia biologicznego. Wszelkie luźno związane z
podłożem kruszywa i tynki należy usunąć. Powierzchnie wcześniej zabezpieczone
farbą olejną lub ftalową o dobrej przyczepności do podłoża wystarczy przeszlifować
i odpylić. Powłoki farb klejowych należy usunąć. Uzupełnić ubytki i rysy. Suche
spoiny płyt gipsowo – kartonowych należy przeszlifować papierem ściernym
i odpylić. Nowe podłoża na bazie cementu można malować po upływie 28 dni
sezonowania.

WYDAJNOŚĆ
Zużycie przy 1 warstwie ok. 8-10 m2/ 1 L

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje
Występuje w opakowaniach:
10 l
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MASter Super Paint

Podkład gruntująco- wzmacniający

POSTAĆ PREPARATU
MASter Super Paint jest gotową kompozycją odpowiednio dobranych wodnych
dyspersji akrylowych, polimerowych dodatków modyfikujacych, wypełniaczy,
stabilizatorów oraz pigmentów. Występuje w kolorze białym. Jednocześnie
struktura MASter Super Paint pozwala na barwienie we własnym zakresie wg.
potrzeb pigmentami ogólnie dostępnymi na rynku.

ZALETY PRODUKTU
MASter Super Paint jest uniwersalnym, ekologicznym preparatem do
gruntowania oraz wzmacniania podłoży przed nanoszeniem ostatecznej
warstwy farby wykończeniowej jak również pod produkty MASter Mas, MASter
Putz Outside. Ze względu na swoje właściwości może być stosowany do
gruntowania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków: mieszkalnych,
użytkowych, przemysłowych, użyteczności publicznej itp. MASter Super Paint
znacznie obniża koszty prac wykończeniowych poprzez doskonałe krycie
malowanych powierzchni, gdzie do uzyskania oczekiwanego efektu, zwykle
wystarcza pokrycie jedna warstwa preparatu gruntującego i jedna warstwa
farby nawierzchniowej, w szczególnych przypadkach dwukrotne malowanie
daje efekt całkowitego pokrycia.

UWAGI
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na elewacjach w czasie opadów
atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji
bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych.
Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim
wysychaniem. Produkt ekologiczny. Po wyschnięciu bez zapachowy, nieszkodliwy
dla zdrowia. Okres przydatności do zużycia – 12 miesięcy od daty produkcji.
Stosowanie i przechowywanie w temp. +5°C do +25 °C.

ZASTOSOWANIE
Preparat gotowy do użycia. Roztwór gruntujący krótko rozmieszać, a następnie
nakładać na powierzchnie za pomocą pędzla malarskiego, wałka lub natrysku.
Podłoże musi być suche, związane i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farb,
porostów typu: mchy, glony, pleśnie i innych zanieczyszczeń. Nie rozcieńczać.
Rozcieńczanie dopuszczone tylko w przypadku użycia technika natrysku (max
do 2%). Świeże tynki cementowe i cementowo wapienne sezonować przed
malowaniem 4 tygodnie. Tynki gipsowe 2 tygodnie. MASter Super Paint może
być stosowany na różnorodne materiały budowlane takie jak: beton, bloczki z
betonu komórkowego i gazobetonu, cegły, gips, płyty kartonowogipsowe, tynki
gipsowe, wapienne, cementowe, cementowo-wapienne, modyfikowane tynki
cienkowarstwowe, farby emulsyjne, itp. Cechuje sie bardzo dobra przyczepnością
do tych podłoży i bardzo wysoka siła krycia przy jednoczesnym zachowaniu
struktury pokrywanej powierzchni. Barwiony w kolor farby znacznie ogranicza jej
zużycie i wyrównuje kolorystykę na całej malowanej powierzchni. Reguluje warunki
wodne oraz dodatkowo wzmacnia i zabezpiecza podłoża przed działaniem wilgoci.
Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie
nośności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie
utrudniając procesu tzw. “oddychania ścian”.

DANE TECHNICZNE
Wygląd – pigmentowana lepka, gęsta ciecz.
Nanoszenie – malować wałkiem, pędzlem, szczotką lub natryskiem.
Czas schnięcia – ok. 30 do 180 minut w temp. 18°C.
Nakładanie tynku – po 24 godz. od nałożenia gruntu.
Ilość warstw – jedna w szczególnych przypadkach dwie warstwy (mocno
chłonne podłoża).
Rozcieńczalnik – woda.
Wydajność – 0,15 – 0,22 kg / m2.

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje
Występuje w opakowaniach:
10 kg
13

MASter Grunt Koncentrat

MASter Grunt Podkładowy

Akrylowy

Ogólnego stosowania

PRZEZNACZENIE
MASter Grunt Koncentrat jest środkiem wysokiej jakości na bazie żywicy styrenowoakrylowej, przeznaczony do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży, w
szczególności tynków cementowo-wapiennych, płyt gipsowokartonowych,
gazobetonu, podłoży pod płytki ceramiczne, posadzek i wylewek, przed położeniem
gładzi tynkowych, w celu wzmocnienia i odizolowania starego podłoża. Poprawia
przyczepność dla klejów do glazury. Zatrzymuje chłonność materiałów
budowlanych, na które jest stosowany.

ZASTOSOWANIE
MASter Grunt Podkładowy przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania
suchych, chłonnych podłoży mineralnych, cementowych, cementowowapiennych,
cegieł, pustaków, płyt gipsowo-kartonowych. Jest równie z doskonałym środkiem
gruntującym przed układaniem glazury i terakoty oraz przed klejeniem tapet i
malowaniem. Wzmacnia trwałość wylewki posadzkowej, przez co ułatwia jej
czyszczenie.
WŁAŚCIWOŚCI
MASter Grunt Podkładowy jest rozcieńczoną, niskolepką dyspersją wodną
kopolimeru akrylowego. Wykazuje dobra penetracje w głąb porowatego podłoża,
zwiększając jego właściwości wytrzymałościowe. Reguluje chłonność podłoża
i poprawia warunki wiązania nawierzchniowych wyrobów wykończeniowych. Po
wyschnięciu, tworzy bezbarwna, paro-przepuszczalna powłokę.

WŁAŚCIWOŚCI
MASter Grunt Koncentrat po rozcieńczeniu charakteryzuje się dużą zdolnością
do wzmacniania starych lub nowych podłoży budowlanych wzmacniając ich
strukturę. Po zastosowaniu naszego środka gruntującego, znacznie zmniejsza
się chłonność zagruntowanej powierzchni, a w rezultacie zmniejszamy ilość
nakładanych później na tą powierzchnię materiałów płynnych. Np. farby emulsyjne
nie będą wchłaniały się zbyt głęboko w malowane podłoże. Powierzchnia pokryta
MASter Grunt Koncentrat (po rozcieńczeniu) jest osłonięta przeźroczystą mikro
błoną o właściwościach paro przepuszczalnych. Szczególną zaletą MASter Grunt
Koncentrat jest to, że rozcieńczamy go według własnego uznania w zależności od
potrzeby uzyskania siły działania powłoki i konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA
Podłoże powinno być suche i oczyszczone z kurzu, brudu i odtłuszczone.
MASter Grunt Podkładowy należy nanosić na podłoża wałkiem lub pędzlem
w postaci nierozcieńczonej. Przy bardzo chłonnych podłożach, powierzchnie
można dwukrotnie zagruntować. Czas schnięcia warstwy to około 2 – 3 godziny.
Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 24 godzin
od nałożenia. Zużycie gruntu zależy od chłonności powierzchni 50 – 200 ml/m2
przy jednokrotnym gruntowaniu. Po zakończeniu pracy, narzędzia należy czyścić
wodą. Data przydatności do użycia to 12 miesięcy. Przechowywać w temperaturze
5-30 °C w zamkniętym opakowaniu chroniąc przed nadmiernym nasłonecznieniem.
W razie kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
Chronić przed dziećmi.

ZUŻYCIE
MASter Grunt Koncentrat po rozcieńczeniu jest środkiem bardzo wydajnym w
użyciu. Przewidywane zużycie środka na powierzchni wylewki betonowej powinno
wynieść ok. 80 ml na 1 m2. Na płytach gips-karton zużycie na 1 m2 impregnowanej
powierzchni może wynieść 70 do 90 ml na 1 m2. Podłoża bardziej chłonne
typu cementowo-wapiennego, zużycie może wynieść 100 do 120 ml na 1 m2.
Podawane zużycia są orientacyjne. W celu prawidłowego określenia zużycia, należy
samodzielnie wykonać próbę n 1 m2 powierzchni przeznaczonej do gruntowania.
Produkt po rozcieńczeniu należy zużyć w przeciągu 7 dni od daty wymieszania
koncentratu z wodą. Z 1 OPAKOWANIA 5 LITROWEGO OTRZYMUJEMY NAWET 30
LITRÓW GOTOWEGO GRUNTU

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Występuje w opakowaniach:
5l

Występuje w opakowaniach:
5l
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MASter Putz Grunt
Kwarcowy akrylowy preparat
gruntujący
ZASTOSOWANIE
MASter Grunt Putz, kwarcowy akrylowy preparat gruntujący jest uniwersalnym,
ekologicznym preparatem do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży
mineralnych. Stosowany jest jako podkład pod warstwę wyprawy tynkarskiej
opartej na spoiwie akrylowym np. pod MASter Tynk Mozaikowy. Przeznaczony
jest do stosowania na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Poprawia przyczepność
tynku do podłoża i ułatwia ich nakładanie. Wyrównuje przebieg procesu
wiązania i wysychania. Reguluje warunki wodne oraz dodatkowo wzmacnia
i zabezpiecza podłoża przed działaniem wilgoci. Prawidłowo zastosowany
powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, redukcję pylenia,
ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu
tzw. “oddychania ścian”. Obecność kruszywa nadaje powierzchni szorstkości
znacznie poprawiając przyczepność dzięki większej powierzchni oraz poprawia i
ułatwia obróbkę tynków strukturalnych i mas zewnętrznych.

SKŁADOWANIE, TRWAŁOŚĆ
Przechowywać należy w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze +5°C do +30°C w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem w
czasie transportu i składowania.
INFORMACJE
EUH 208 Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247- 500-7]
i 2 metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik
lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie przepisami lokalnymi, regionalnymi,
krajowymi lub międzynarodowymi.

WŁAŚCIWOŚCI
MASter Grunt Putz jest gotową kompozycją odpowiednio dobranych wodnych
dyspersji akrylowych, polimerowych dodatków modyfikujących, wypełniaczy,
stabilizatorów oraz pigmentów. Występuje w kolorze białym. Jednocześnie
struktura MASter Grunt Putz pozwala na barwienie we własnym zakresie wg
potrzeb pigmentami ogólnie dostępnymi na rynku.

ZUŻYCIE
ok. 0,25 kg/m2. Na podłożach silnie chłonnych zużycie może wzrosnąć i zaleca się
je określić na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

RODZAJ I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże do gruntowania powinno być równe, czyste, suche, zwarte, nośne
i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Nowo wykonane tynki
pozostawić do związania i wyschnięcia na okres 2 - 4 tygodni. MASter Grunt Putz
gotowy do użycia po lekkim przemieszaniu. Nakładać na powierzchnię za pomocą
pędzla malarskiego, wałka lub natrysku. Podłoże musi być suche, związane
i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farb, porostów typu: mchy, glony, pleśnie
i innych zanieczyszczeń. Rozcieńczanie wodą dopuszczone max do 10%. Roboty
należy prowadzić w temperaturze powyżej +5°C, unikać nakładania gruntu przy
mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu, stosować folie lub siatki osłonowe.
Gruntowanie przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć.

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje
Występuje w opakowaniach:
5 kg, 10 kg
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SPEŁNIAMY OCZEKIWANIA RYNKU

DAJEMY ZADOWOLENIE
KLIENTOM

MASter Tynk Mozaikowy
Efektowny i ozdobny

ZASTOSOWANIE
Gotowy Tynk Mozaikowy MASter jest przeznaczony do ręcznego wykonywania
ostatecznych, dekoracyjnych i ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz i
wewnątrz budynków. Szczególnie polecany jest do pokrywania jako ostateczne
wykończenie powierzchni elewacji budynków jak cokoły, podmurówki, ściany
balkonowe i innych detalach architektonicznych bez konieczności ich malowania.
Zawiera starannie dobrane kompozycje naturalnego kruszywa i sztucznie
barwionego kamienia nadające powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzięki
wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i zmiany termiczne,
szczególnie polecany jest na miejsca narażone na degradacje.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I UŻYCIE
Przed przystąpieniem do prac Tynk Mozaikowy MASter należy przemieszać
ręcznie. Stosować tylko narzędzia ze stali nierdzewnej. Mieszanie masy tynkarskiej
z innymi materiałami jest niedozwolone . W przypadku, gdy konsystencja tynku
jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) można
rozcieńczyć ją niewielką ilością czystej wody nie więcej jednak niż 100 - 200 ml
na wiadro 25 kg.
WARUNKI TECHNICZNE
Prace tynkarskie należy prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Podłoże
powinno być suche, równe, trwałe, dobrze związane, bez rys i spękań, odizolowane
od wilgoci, pozbawione wszelkich łuszczących się i luźnych elementów i
zagruntowane preparatem gruntującym pigmentowanym. Nie należy wykonywać
tynkowania podczas deszczu, mrozu i przy bezpośrednim działaniu słońca na
ściany. Tynk kładzie się na grubość ziarna kruszywa fakturującego. Czas otwarty
tynku (między nałożeniem i jego zatarciem) zależy od chłonności podłoża,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.
WYDAJNOŚĆ
W zależności od grubości i rodzaju ziarna orientacyjne zużycie wynosi:
od 3 kg do 5 kg/1 m2.

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje
Występuje w opakowaniach:
6 kg, 24 kg
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MASter Lateks Paint

MASter Acryl Paint

Biała farba lateksowa - zmywalna

Biała farba emulsyjna - dobrze kryjąca

ZASTOSOWANIE
Farba Lateks Paint jest nowoczesną, wyprodukowaną na bazie najwyższej jakości
surowców lateksową farbą wewnętrzną. Posiada bardzo dobrą przyczepność do
podłoża dzięki czemu wymalowane nią powierzchnie są odporne na zmywanie
czy szorowanie i łatwe do utrzymania w czystości. Farba tworzy wyjątkowo trwałe
matowe powłoki, które pozwalają na zachowanie idealnego wyglądu ścian. Dzięki
swojej mikroporowatej strukturze zapewnia oddychanie ścian. Farba Lateks Paint
przeznaczona jest do dekoracyjno- ochronnego malowania sufitów oraz ścian
wewnątrz pomieszczeń. Doskonale sprawdza się na podłożach mineralnych, z
zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych,
gipsach czy tapetach. Ze względu na swoje właściwości farba jest szczególnie
polecana do malowania pomieszczeń mieszkalnych czy biurowych.

PRZEZNACZENIE
Farba Acryl Paint jest nowoczesną, wyprodukowaną na bazie najwyższej jakości
surowców akrylową farbą wewnętrzną. Posiada bardzo dobrą przyczepność do
podłoża. Farba tworzy wyjątkowo trwałe matowe powłoki, które pozwalają na
zachowanie idealnego wyglądu ścian. Dzięki swojej mikroporowatej strukturze
zapewnia oddychanie ścian. Farba Acryl Paint przeznaczona jest do dekoracyjnoochronnego malowania sufitów oraz ścian wewnątrz pomieszczeń. Doskonale
sprawdza się na podłożach mineralnych, z zapraw cementowych, cementowowapiennych, płytach gipsowo-kartonowych, gipsach czy tapetach. Ze względu na
swoje właściwości farba jest szczególnie polecana do malowania pomieszczeń
mieszkalnych czy biurowych.
SPOSÓB UŻYCIA
•
przygotowanie podłoża
Podłoże malowane farbą Acryl Paint powinno być mocne, czyste, wolne od kurzu,
tłuszczu oraz luźno związanych elementów. Powłoki farb klejowych lub innych
łuszczących się należy usunąć, a następnie umyć wodą. Wszelkie ubytki czy
nierówności podłoża należy wypełnić masą szpachlową. W przypadku malowania
podłoży pokrytych farbami emulsyjnymi o dobrej przyczepności wystarczy umyć
wodą z dodatkiem detergentu. Świeże tynki wapienne można malować po 7
dniach, natomiast tynki cementowe lub beton po upływie 28 dni. Podłoża o dużej
nasiąkliwości zalecamy wstępnie zagruntować dyspersyjnym gruntem akrylowym.
•
malowanie
Farbę Acryl Paint można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem
hydrodynamicznym. Przed malowaniem farbę należy wymieszać i w zależności od
przyjętej techniki malowania rozcieńczyć wodą w ilości maks. 5%. Temperatura
podłoża oraz otoczenia podczas malowania powinna mieścić się w zakresie od
+10°C do +25°C. Farbę Acryl Paint można nakładać po min. dwóch godzinach
od zagruntowania podłoża. Drugą warstwę farby należy nałożyć po wyschnięciu
pierwszej warstwy, tj. po co najmniej dwóch godzinach.

SPOSÓB UŻYCIA
•
przygotowanie podłoża
Podłoże malowane farbą Lateks Paint powinno być mocne, czyste, wolne od kurzu,
tłuszczu oraz luźno związanych elementów. Powłoki farb klejowych lub innych
łuszczących się należy usunąć, a następnie umyć wodą. Wszelkie ubytki czy
nierówności podłoża należy wypełnić masą szpachlową. W przypadku malowania
podłoży pokrytych farbami emulsyjnymi o dobrej przyczepności wystarczy umyć
wodą z dodatkiem detergentu. Świeże tynki wapienne można malować po 7
dniach, natomiast tynki cementowe lub beton po upływie 28 dni. Podłoża o dużej
nasiąkliwości zalecamy wstępnie zagruntować dyspersyjnym gruntem akrylowym.
•
malowanie
Farbę Lateks Paint można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem
hydrodynamicznym. Przed malowaniem farbę należy wymieszać i w zależności od
przyjętej techniki malowania rozcieńczyć wodą w ilości maks. 5%. Temperatura
podłoża oraz otoczenia podczas malowania powinna mieścić się w zakresie
od +10°C do +25°C. Farbę można nakładać po min. dwóch godzinach od
zagruntowania podłoża. Drugą warstwę farby należy nałożyć po wyschnięciu
pierwszej warstwy, tj. po co najmniej dwóch godzinach.

ZALETY PRODUKTU
Biała, wydajna, zapewnia “oddychanie ścianom”, łatwa w malowaniu.

ZALETY PRODUKTU
Biała, zmywalna, do stosowania wewnątrz pomieszczeń, doskonałe krycie.

WYDAJNOŚĆ
Przy jednokrotnym nakładaniu z 1 litra - 11 m2

WYDAJNOŚĆ
Przy jednokrotnym nakładaniu z 1 litra – 6 m2

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Występuje w opakowaniach:
10 l

Występuje w opakowaniach:
10 l
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MASter Folia

MASter Taśma

Hydroizolacja w płynie

Uszczelniająca TPER oraz TU

PRZEZNACZENIE
MASter Folia w płynie jest preparatem opartym na dyspersji tworzyw sztucznych,
który po utwardzeniu wytwarza szczelną i elastyczną powłokę. Jest przeznaczony
do zabezpieczania powierzchni budowlanych przed przenikaniem wody. Doskonale
sprawdza się jako izolacja podtynkowa, na powierzchnie ścian i podłóg w
pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci takich jak łazienki i kuchnie, a
także na zewnątrz budynków – na balkonach i tarasach. W celu zabezpieczenia folii
przed uszkodzeniami mechanicznymi i bezpośrednim działaniem promieniowania
UV, wymagane jest pokrycie jej warstwą okładziny z płytek ceramicznych. Produkt
nie nadaje się do zastosowań wymagających dużych odporności na obciążenia tj.
narażonych na działanie wody pod ciśnieniem (np. izolacja basenów). Na wszelkie
łączenia podłóg ze ścianą itp. należy położyć MASter Taśmę uszczelniającą.

PRZEZNACZENIE
Taśmy uszczelniające oraz elementy uzupełniające system są niezbędne do
zapewnienia szczelności podczas wykonywania powłok izolacji wodochronnych
wewnętrznych i zewnętrznych. Ich podstawowym zadaniem jest zamknięcie
szczelin dylatacyjnych oraz szczelin montażowych przed wnikaniem do ich
wnętrza wody i wilgoci.
ZASTOSOWANIE
Dzięki swoim wysokim parametrom technicznym Taśmy Uszczelniające
MASter TPER oraz TU mogą być stosowane w pracach izolacyjnych w bardzo
zróżnicowanych warunkach: począwszy od „pomieszczeń mokrych” do izolacji
typu „ciężkiego” oraz na basenach kąpielowych i w zbiornikach wodnych. Podłoże
pod Taśmę Uszczelniającą MASter TPER oraz TU musi być mocne i stabilne. Na
podłoże wzdłuż wzmacnianego miejsca nanieść warstwę materiału izolacyjnego i
rozprowadzić go równomiernie na szerokość umożliwiającą przyklejenie taśmy całą
szerokością. Po wstępnym związaniu materiału izolacyjnego można przystąpić
do układania izolacji na całej powierzchni wchodząc z nią na górną powierzchnię
wklejonych taśm uszczelniających co najmniej na 2-3 cm od ich krawędzi.

SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnie przed nałożeniem preparatu wyreperować, oczyścić z brudu,kurzu,
tłuszczu, olejów i smarów, a następnie zagruntować preparatem MASter Grunt
Super. Pozostawić do wyschnięcia (6-24 h). Na wszelkie łączenia, pęknięcia
itp. nałożyć MASter Taśmę uszczelniającą. Zawartość opakowania dokładnie
wymieszać. MASter Folię nanosić równomiernie w postaci nierozcieńczonej za
pomocą pędzla, wałka malarskiego lub pacy w min. dwóch warstwach. Zaleca
się naniesieni pierwszej warstwy za pomocą pędzla. Kolejne warstwy nanosić po
wyschnięciu warstwy poprzedniej tj. po ok. 3 godzinach. Zalecana sumaryczna
grubość warstw wynosi od 1 do 3 mm. Do klejenia płytek można przystąpić po 24
godzinach od naniesienia ostatniej warstwy. Do czasu pełnego związania produktu,
chronić przed wodą. Narzędzia umyć wodą bezpośrednio po użyciu. Temperatura
podłoża i otoczenia w czasie prac od +5°C do + 30°C.

DANE TECHNICZNE
Termoplastyczny elastomer na bazie włókniny poliestrowej. Odporność termiczna
od -30°C do +90°C temperatura nakładania od +5°C do +30°C (optymalna temp.
+20°C). Nośnik – włóknina poliestrowa, wykorzystanie nośnika w postaci włókniny
do produkcji taśmy pozwala uzyskać lepszą efektywną przyczepność taśmy z masą
uszczelniającą. Materiał nie jest klejony, nie dochodzi do rozwarstwień taśmy pod
wpływem wilgoci.

ZUŻYCIE
Zużycie zależy od grubości nałożonej folii. Przy grubości powłoki ok. 1,5 mm
zużycie wynosi ok. 1,5 kg/m2.

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Występuje w opakowaniach:
3 kg, 7 kg

Występuje w opakowaniach:
10 mb, 50 mb
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MASter CementoPlast

MASter CementoPlast PLUS

Kompleksowa domieszka zastępująca wapno

Domieszka uplastyczniająca

PRZEZNACZENIE
•
do zapraw murarskich, tynkarskich, do fug cementowych
•
CementoPlast przeznaczony jest do stosowania we wszystkich pracach
murarskich, szczególnie do wykonywania tynków wewnętrznych
i zewnętrznych, powierzchni wyrównujących na ścianach (np. pod glazurę),
przy wszelkiego rodzaju naprawach murarskich i tynkarskich
•
umożliwia wyeliminowanie wapna w zaprawach
•
CementoPlast można stosować w temperaturze do -2 °C

PRZEZNACZENIE
Pastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich.
WŁAŚCIWOŚCI
•
polepsza urabialność, trwałość oraz odporność na pękanie i skurcz,
wymurowań, tynków i zapraw cementowych (do -2°C)
•
umożliwia wyeliminowanie wapna w robotach murarskich i tynkarskich
•
znacznie redukuje występowanie wykwitów wapiennych
•
zwiększa plastyczność świeżej zaprawy a po stwardnieniu poprawia
wodoszczelność i odporność na mróz
•
umożliwia prowadzenie robót w okresie obniżonych temperatur (do -2°C)
•
zapobiega powstawaniu rys skurczowych
•
redukuje użycie wody zarobowej

WŁAŚCIWOŚCI
•
silnie uplastycznia, upłynnia a także napowietrza zaprawy cementowe
•
wydłuża czas obrabialności gotowych zapraw
•
zwiększa mrozoodporność
•
eliminuje efekt pajęczynki (pęknięć) na gotowych tynkach
•
redukuje koszt zaprawy poprzez zmniejszenie ilości cementu
i wody w mieszance

ZUŻYCIE
Dozowanie: w ilości około 200 ml na 50 kg cementu, razem z wodą zarobową.
Przed użyciem wstrząsnąć.

UWAGA! NIE POWODUJE KOROZJI METALI ZATAPIANYCH W BETONIE
ZUŻYCIE
110 - 180 ml na 50 kg cementu.

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Występuje w opakowaniach:
1 kg, 5 kg

Występuje w opakowaniach:
1 kg, 5 kg
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MASter BetonoPlast

MASter BetonoSzczel

Domieszka napowietrzająca

Wodouszczelniająca domieszka do betonu

PRZEZNACZENIE
•
wylewki z ogrzewaniem podłogowym
•
tarasy, wylewki balkonowe, podjazdy przed garażami
•
zapobiega skurczom i pęknięciom w wylewkach betonowych
•
wyśmienity dodatek do wszelkiego rodzaju wylewek podłogowych
wewnętrznych i zewnętrznych

PRZEZNACZENIE
•
domieszka do betonu o działaniu uszczelniającym i zmniejszającym
nasiąkliwość gotowego betonu
•
produkt polecany szczególnie do betonów i zapraw przy budowie piwnic,
tarasów, podłóg, basenów
WŁAŚCIWOŚCI
•
domieszka redukująca ilości wody dodawanej do zaprawy, uplastyczniająca,
uszczelniająca przy zachowaniu jednakowej konsystencji
•
plastyfikuje oraz polepsza urabialność betonu
•
powoduje lepszą zwilżalność oraz dyspersje cementu
•
zmniejsza nasiąkliwość, wodoszczelność, a przede wszystkim wytrzymałość.

WŁAŚCIWOŚCI
•
zapobiega skurczom i pęknięciom w wylewkach podłogowych, polecany
szczególnie pod grzanie podłogowe
•
domieszka redukująca ilość wody, uplastyczniająca, przy zachowaniu
jednakowej konsystencji zaprawy
•
wzmacnia mrozoodporność gotowego betonu
•
stabilizuje i homogenizuje (napowietrza)
•
zmniejsza podatność na powstawanie wykwitów w gotowym betonie
•
idealny efekt uzyskujemy przy zastosowaniu BetonoPlastu w połączeniu
z włóknami do mikro zbrojenia betonu FiberMesh

UWAGA! NIE POWODUJE KOROZJI METALI ZATAPIANYCH W BETONIE.
ZUŻYCIE
Ogólnie zalecana dawka – 1 % w stosunku do użytego cementu.
Przykładowo – 500 ml na 50 kg cementu.

UWAGA! NIE POWODUJE KOROZJI METALI ZATAPIANYCH W BETONIE

DOZOWANIE
BetonoSzczel dozuje się do wody zaczynowej lub w celu zwiększenia działania
do wilgotnej mieszanki pod koniec mieszania. Domieszka może napowietrzać
beton. Przy projektowaniu należy uwzględnić spadek wytrzymałości związany ze
wzrostem napowietrzenia.

ZUŻYCIE
0,1 kg na worek cementu 25 kg

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Występuje w opakowaniach:
5 kg

Występuje w opakowaniach:
1 kg, 5 kg
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MASter BetoFrost

Tektura

Do prac betonowych do -10 °C

Falista i gładka

PRZEZNACZENIE
•
domieszka o działaniu zabezpieczającym wylany gotowy beton przed
działaniem mrozu w okresie zimy do -10°C
•
środek antymrozowy do wszelkiego rodzaju betonów i zapraw na bazie
cementu o nazwie handlowej Beto•frost

Oferowana wysokiej jakości tektura budowlana (lita)
i falista stanowi opcjonalne rozwiązanie pod względem
wytrzymałościowym i poligraficznym, a także znajduje
duże uznanie u producentów różnego rodzaju opakowań
i galanterii papierniczej. Tektura produkowana jest w 100%
z papierów pozyskiwanych z makulatury.

WŁAŚCIWOŚCI
•
domieszka stosowana jako środek zimowy, akcelerator antymrozowy
do betonów, zapraw i tynków stosowany do - 10 °C
•
skutecznie i bezpiecznie przyśpiesza twardnienie cementu w ujemnych
i dodatnich temperaturach
•
nadaje się do stosowania z gotowymi zaprawami i klejami na bazie cementu

ZASTOSOWANIE
Tektura budowlana (lita) i falista znakomicie sprawdza się przy szeroko
rozumianych pracach malarskich i budowlanych, (remontach) jako rewelacyjny
materiał ochronny chroniący przed uszkodzeniami: parkiety, płytki ceramiczne,
terakotę, panele i inne podłoża lub rozlaniem farby, kleju itp. Bardzo efektywnie
tłumi dźwięki, a w odróżnieniu od pianek z tworzyw sztucznych, pochłania parę
wodną pozwalając drewnu. Bardzo dobra do wyrównywania podłoża pod panele
podłogowe i wykładziny. Jest to idealny produkt uzupełniający, komplementarny
asortyment narzędzi malarskich, farb emulsyjnych, emalii, bejc, lakierów,
impregnatów, rozpuszczalników, klejów, tynków, materiałów budowlanych
wszystkiego co może zaszkodzić podłodze.

UWAGA! NIE POWODUJE KOROZJI METALI ZATAPIANYCH W BETONIE
ZUŻYCIE
0,2 % do 3 % do masy cementu
SPOSÓB DOZOWANIA
Dozowanie uzależnione jest od panującej temperatury i jest zwiększane w miarę
nasilania się mrozu:
•
w temperaturze od 0 do -5°C zużywamy 0,20 kg tj. 1/5 opakowania o
pojemności 1 litr i wadze 1 kg na worek cementu 25 kg, najlepiej bezpośrednio
do mieszanki betonowej wstępnie wymieszanej
•
w temperaturze od -5°C do -10°C zużywamy 0,4 kg opakowania o pojemności
1 litr i wadze 1 kg na worek cementu 25 kg
•
w temperaturze do -10°C zużywamy 0,5 kg tj. 1/2 opakowania o pojemności
1 litr i wadze 1 kg na worek cementu 25 kg MASter BetoFrost jest stosowany
w wytwórniach betonu do wytwarzania, bezpiecznego transportowania oraz
stosowania w trudnych zimowych warunkach.

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepsze rezultaty ochronne można uzyskać rozkładając tekturę na całej
powierzchni, gdzie będą prowadzone prace malarsko-budowlane z 5cm zakładkami
tektury na tekturę i sklejenie taśmą samoprzylepną na całej długości rozłożonych
pasów. Przy wejściu do pomieszczenia wskazane jest położenie podwójnej warstwy
tektury w granicach 1m2 w celu wzmocnienia miejsca, gdzie częstotliwość ruchu
jest większa. W miejscu, gdzie łączymy się z drugim pomieszczeniem przyklejamy
tekturę do litej podłogi tak , aby całość się nie przesuwała. Po skończonej pracy
sprzątamy pozostałości po remoncie, zwijamy tekturę i wrzucamy do pojemników
na makulaturę.

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Produkt posiada:
Wymagane Atesty i Deklaracje

Występuje w opakowaniach:
1 kg, 5 kg

Występuje w opakowaniach:
Tektura falista - 100 cm/15 mb, Tektura budowlana - 100 cm/20 mb
21

22

23

KATALOG
PRODUKTÓW

MASTER Chemia Budowlana Sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 55, 32-050 Skawina
Centrala:
+ 48 12 264 74 30
+ 48 12 256 06 30

www.mastermas.pl

