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TECHNOLOGIA BETONU

DOMIESZKI DO BETONU I ZAPRAW:
/ domieszki redukujące ilość wody/uplastyczniające

/ domieszki znacznie redukujące ilość wody/upłynniające
/ domieszki opóźniające wiązanie

/ domieszki przyspieszające wiązanie
/ domieszki przeciwmrozowe

/ fluid economy
/ środki do pielęgnacji i ochrony betonu

/ środki antyadhezyjne
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PIGMENTY ŻELAZOWE:
/ proszkowe

/ barwniki płynne
/ granulowane

PIGMENTY NIEORGANICZNE
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baufert.pl

Jesteśmy producentem, importerem i dystrybu-
torem najwyższej jakości produktów do produk-
cji i pielęgnacji betonu. Jako firma powstaliśmy 
na bazie wieloletnich doświadczeń w oparciu o 
gruntowną znajomość branży i realiów rynku. 
Firma BAUFERT powstała w 2007r. Stale po-
szerzając zakres swojej działalności cieszymy 
się ugruntowaną pozycją na rynku Polskim i 
Europejskim.

W naszej ofercie znajdują się: pigmenty nieorganiczne 
proszkowe i granulowane, barwniki płynne, domieszki i 
dodatki do betonu i zapraw. Jesteśmy dystrybutorem w 
licznych gałęziach przemysłu np.: materiałów budowlanych 
(kostka drogowa, prefabrykaty, galanteria, beton towarowy, 
keramzyt, tynki ), budowlanym, gumowym, ceramicznym, 
farb i lakierów, tworzyw sztucznych, szklarskim, odlewniczym, 
skórzanym. Produkty nasze zostały stworzone w oparciu o 
rodzimą wiedzę naukowo-techniczną.

W ciągu swojej działalności wypracowaliśmy sobie solidną 
markę, miano zaufanego partnera oraz pozycję  jednego z 
czołowych producentów i dystrybutorów pigmentów nieorga-
nicznych oraz domieszek do betonu. Proces produkcji domie-
szek do betonu i pigmentów żelazowych nadzoruje wdrożony 
system Zakładowej Kontroli Produkcji.

Nasze laboratorium poprzez okresowe kontrole nieustannie 
czuwa nad utrzymaniem wysokiej jakości oferowanych 
produktów oraz pracuje nad tworzeniem nowej generacji 
środków, które znacząco poprawią trwałość i jakość wyrobów 
betonowych. Oferujemy najlepsze rozwiązania logistyczne w 
zakresie sprawnej i terminowej dostawy towarów dostoso-
wane do potrzeb klienta, utrzymanie wysokich stanów maga-
zynowych, zapewnienie ciągłości dostaw i dobrą dostępność 
towarów. Naszym klientom udzielamy wszelkich informacji 
technologicznych.

Na sukces firmy pracujemy zespołowo w oparciu o potencjał 
stałej sprawdzonej kadry. Od początku istnienia koncentru-
jemy się na poszerzaniu swojej wiedzy. Nasze umiejętności 
pozwalają nam na oferowanie usług na najwyższym pozio-
mie. Kierujemy się najważniejszymi dla nas wartościami 
jak: uczciwość, rzetelność, profesjonalizm. Przywiązujemy 
najwyższą wagę do jakości wyrobów i zadowolenia klienta. 
Wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają wszystkie 
wymagania pod względem jakości wg PN, ochrony środowi-
ska i bezpieczeństwa pracy.

/ WSTęP

We produce, import and distribute superior 
quality products for concrete production and 
maintenance. Our company was founded on 
many years’ experience as well as a thorough 
knowledge of the industry and the target 
market. BAUFERT was established in 2007 
and thanks to the continuous expansion of its 
activities; our company is enjoying a stable po-
sition within the Polish and European markets.

Our product portfolio includes: inorganic pigment powders 
and granulated pigments, fluid dyes as well as concrete and 
mortar admixtures and additives. We distribute products 
within many different branches of the industry, such as: 
building materials (paving stones, prefabricated components, 
concrete paving elements, ready-mixed concrete, light 
expanded clay aggregate and plaster) and other industry 
sectors – construction, rubber-products, ceramics, paints and 
lacquers, plastics, glass, casting and leather. Our products 
have been developed using domestic scientific and technical 
knowledge. 

Right from the beginning, we have worked towards achieving 
the status of a reliable brand and a trusted business partner; 
we have also become the leading Polish manufacturer and 
distributor of inorganic pigments and concrete admixtures. 
The production processes of concrete admixtures and iron 
pigments are supervised by the Factory Production Control 
System.

Our laboratory, thanks to periodic maintenance, provides 
on-going control over the products in order to maintain their 
superior quality and works on creating a new generation of 
agents to significantly improve the durability and quality of 
concrete components. We offer the best logistic solutions 
in the scope of efficient and prompt delivery of products, 
accurately adapted to customer needs; we maintain suitable 
stock of our components to ensure delivery continuity and 
high product availability. We provide all necessary technologi-
cal information to our customers.

We work as a team taking advantage of our reliable person-
nel. We have always been focused on the expansion of our 
knowledge. Our skills allow us to provide services of the high-
est quality. Honesty, diligence and professionalism are the 
characteristics we value most. We pay meticulous attention 
to product quality and customer satisfaction.
All products offered by our company meet quality require-
ments pursuant to PN standards, environment protection and 
work safety standards.

/ ABOUT OUR COMPANY
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/ ZARZądZANIE JAkOścIą ISO 9001:2008
Chcąc wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów 
zgodnych z wymaganiami klienta, wdrożyliśmy SYSTEM ZA-
RZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008. Wdrożenia systemu 
dokonała Jednostka LL-C (CERTYFICATION) Czech Republic 
s.r.o. Poprzez uzyskanie certyfikatu zapewniamy naszym kon-
trahentom profesjonalną obsługę oraz produkty najwyższej 
jakości.

Proces certyfikacji został przeprowadzony indywidualnie w 
Firmie RIALTO SC oraz TEFNAR.

Wdrożony w naszych zakładach produkcyjnych system certy-
fikacji, dokonany przez czeski Instytut Testowania i Certyfi-
kacji oparty na Zakładowej Kontroli Produkcji umożliwia nam 
produkowanie najwyższej jakości wyrobów oraz dostarczanie 
ich w takiej postaci naszym odbiorcom. 

Jakość produktów potwierdzona jest, dokumentacją w po-
staci: certyfikatów ITC (1023 – CPD – 0298 F ; 1023 – CPD 
– 0298 F), deklaracji zgodności WE , atestów PZH , atestów 
jakościowych producenta oraz kart charakterystyki.

/ SYSTEM ZAkłAdOWEJ kONTROLI PROdUkcJI

In order to demonstrate the ability of continuous supply of 
goods which meet the Customer’s requirements, we imple-
mented ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM. 
The implementation of the system was carried out by LL-C 
(CERTYFICATION) Czech Republic s.r.o. By obtaining a cer-
tificate, we provide our Contractors with professional service 
and the highest quality products.

The certification process has been carried out individually in 
RIALTO SC Company and in TEFNAR Company.

/ ISO 9001:2008 QUALITY 
MANAgEMENT

The certification system, implemented in our production 
plants, carried out by the Czech Republic Institute for Testing 
and Certification based on Factory Production Control allows 
us to produce highest quality products and to deliver them as 
such to our Recipients. 

The quality of the products is confirmed by the documenta-
tion in the form of: ITC Certificates (1023 – CPD – 0298 F; 
1023 – CPD – 0298 F), EC Declarations of Conformity, PZH 
(National Institute of Hygiene) attestations, Manufacturer’s 
Qualitative Attests and Safety Data Sheets.

/ FACTORY PRODUCTION 
cONTROL SYSTEM
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/ dOMIESZkI REdUkUJącE ILOść WOdY/UPLASTYcZNIAJącE

domieszka o bardzo dobrych właściwościach uplastyczniających, ograniczająca powstawanie wykwitów wapniowych. 
Przeznaczona do produkcji wyrobów wibroprasowanych.

intensyfikuje kolor wyrobów betonowych• 
umożliwia uzyskanie jednolitej konsystencji mieszanki betonowej• 
ogranicza powstawanie wykwitów wapniowych• 
zwiększa wytrzymałość betonu• 
posiada dobre właściwości uplastyczniające• 
przy zastosowaniu pigmentów pozwala uzyskać lepsze wybarwienie• 
posiada właściwości hydrofobizujące• 

kostka brukowa, palisady• 
płytki elewacyjne• 
płytki chodnikowe• 
krawężniki, obrzeża• 
galanteria betonowa• 
elementy małej architektury• 

NOVAcOLOR

Właściwości: Zastosowanie:

/ dOMIESZkI ZNAcZNIE REdUkUJącE ILOść WOdY/UPłYNNIAJącE

Uniwersalny i skoncentrowany plastyfikator polecany do produkcji prefabrykatów betonowych i wyrobów wibroprasowanych.

posiada dobre właściwości uplastyczniające• 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
zwiększa wytrzymałość betonu• 
posiada właściwości upłynniające• 
zapewnia wzrost produktywności• 
poprawia szczelność betonu oraz zmniejsza jego nasiąkliwość• 
znacząco poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy • 
zmniejszonym w/c przez co poprawiają się cechy technologiczne 
betonu stwardniałego
poprawia trwałość wyrobów • 

kręgi betonowe, pokrywy, rury, przepusty itp.• 
ogrodzenia betonowe• 
pustaki, bloczki betonowe• 
płytki chodnikowe, ażury• 
krawężniki obrzeża• 
galanteria betonowa• 
elementy małej architektury• 

ESTAPLAST 12 (BV)

Właściwości: Zastosowanie:

Uniwersalny domieszka uplastyczniająca  polecana do produkcji barwionych wyrobów wibroprasowanych i prefabrykatów betonowych. 

poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
zwiększa wytrzymałość betonu• 
posiada dobre właściwości uplastyczniające• 
przy zastosowaniu pigmentów pozwala uzyskać lepsze wybarwienie• 
zapewnia wzrost produktywności• 
poprawia szczelność betonu oraz zmniejsza jego nasiąkliwość• 
znacząco poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy • 
zmniejszonym w/c przez co poprawiają się cechy technologiczne 
betonu stwardniałego  
poprawia trwałość wyrobów • 

kostka brukowa, palisady, płyty, ażury itp.• 
barwione w masie elementy ogrodzeń betonowych• 
płytki elewacyjne, płyty chodnikowe• 
krawężniki obrzeża• 
galanteria betonowa• 
elementy małej architektury• 

ESTAPLAST 15( BV)

Właściwości: Zastosowanie:

Wielofunkcyjne i skoncentrowana domieszka plastykująca do produkcji wyrobów betonowych o konsystencji k1 w tym barwionych wyrobów wibro-
prasowanych. 

poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
zwiększa wytrzymałość końcową produkowanych elementów• 
posiada dobre właściwości uplastyczniające• 
przy zastosowaniu pigmentów pozwala uzyskać lepsze wybarwienie• 
zapewnia wzrost produktywności• 
poprawia szczelność betonu oraz zmniejsza jego nasiąkliwość• 
poprawia urabialność świeżej mieszanki • 
poprawia wygląd betonu i estetykę powierzchni• 

kostka brukowa, palisady, płyty, ażury itp.• 
płytki elewacyjne, płyty chodnikowe• 
krawężniki obrzeża• 
galanteria betonowa• 
elementy małej architektury• 

ESTAPLAST 35(BV)

Właściwości: Zastosowanie:
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baufert.pldomieszki znacznie redukujące ilość wody/upłynniające

Uniwersalny plastyfikator nowej generacji do produkcji wyrobów wibroprasowanych oraz prefabrykatów betonowych. 

poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
zwiększa wytrzymałość końcową produkowanych elementów• 
dobrze uplastycznia mieszankę betonową• 
redukuje ilość wody zarobowej• 
zdecydowanie ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej• 
pozwala zredukować cement lub zapewnia przyrost wytrzymałości• 
zapewnia wzrost produktywności• 
poprawia szczelność betonu • 
skraca czas twardnienia• 

kostka brukowa, palisady, płyty, ażury itp.• 
płytki elewacyjne, płyty chodnikowe• 
krawężniki, obrzeża• 
prefabrykaty betonowe• 
elementy wymagające szybkiego rozszalowania• 
galanteria betonowa• 

ESTAPLAST 45 (BV)

Właściwości: Zastosowanie:

Plastyfikator o optymalnych właściwościach uplastyczniających przeznaczony do produkcji wyrobów wibroprasowanych.

poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
zapewnia wzrost produktywności• 
posiada właściwości uplastyczniające• 
wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości• 
zmniejsza ilość wody zarobowej• 
ułatwia zagęszczanie i wbudowanie mieszanki betonowej• 
poprawia szczelność betonu • 
podnosi wodoszczelność betonu• 

kostka brukowa• 
bloczki, pustaki ,korytka ściekowe• 
płyty chodnikowe, ażury• 
krawężniki, obrzeża• 
galanteria betonowa• 
elementy małej architektury• 

ESTAPLAST 105 PREMIUM

Właściwości: Zastosowanie:

Uniwersalny domieszka uplastyczniająco-upłynniająca, redukująca ilość wody zarobowej. Tworzy w betonie nowoczesną strukturę molekularna zapew-
niając  wysokie przyrosty wytrzymałości . Wielofunkcyjna domieszka ESTAPLAST 50(BV) jest „chemią” nowej generacji przeznaczoną do elementów 
betonowych zagęszczanych mechanicznie. 

poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
zwiększa wytrzymałość wczesną i końcową • 
dobrze uplastycznia mieszankę betonową• 
redukuje ilość wody zarobowej• 
posiada właściwości upłynniające• 
zdecydowanie ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej• 
pozwala zredukować cement • 
zapewnia wzrost produktywności• 
poprawia szczelność betonu • 
skraca czas twardnienia• 
poprawia wygląd betonu i estetykę powierzchni• 

kostka brukowa, palisady, płyty, ażury itp.• 
płytki elewacyjne, płyty chodnikowe• 
krawężniki obrzeża• 
prefabrykaty betonowe• 
elementy wymagające szybkiego rozszalowania• 
galanteria betonowa• 

ESTAPLAST 50 (BV)

Właściwości: Zastosowanie:

Uniwersalny domieszka uplastyczniająco-upłynniająca, redukująca ilość wody zarobowej. Tworzy w betonie nowoczesną strukturę molekularna 
zapewniając  wysokie przyrosty wytrzymałości. Wielofunkcyjna domieszka ESTAPLAST 55premium jest „chemią” nowej  generacji przeznaczoną do 
elementów betonowych zagęszczanych mechanicznie. 

poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
zwiększa wytrzymałość wczesną i końcową • 
dobrze uplastycznia mieszankę betonową• 
redukuje ilość wody zarobowej• 
posiada właściwości upłynniające• 
zdecydowanie ułatwia zagęszczanie mieszanki betonowej• 
pozwala zredukować cement • 
zapewnia wzrost produktywności• 
poprawia szczelność betonu • 
skraca czas twardnienia• 
poprawia wygląd betonu i estetykę powierzchni• 

kostka brukowa, palisady, płyty, ażury itp.• 
płytki elewacyjne, płyty chodnikowe• 
krawężniki obrzeża• 
prefabrykaty betonowe• 
elementy wymagające szybkiego rozszalowania• 
galanteria betonowa• 

ESTAPLAST 55 PREMIUM

Właściwości: Zastosowanie:
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Ulepszony plastyfikator do produkcji betonów zwykłych, towarowych oraz prefabrykatów betonowych.

posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające• 
ułatwia przepompowywanie mieszanki betonowej• 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości• 
zmniejsza ilość wody zarobowej• 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu
umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej • 
lub redukcję stosunku w/c
podnosi wodoszczelność betonu• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 
betony wibroprasowane• 

VORPLAST 35 (BV)

Właściwości: Zastosowanie:

Wielofunkcyjny plastyfikator do betonów wytwarzanych na miejscu budowy, towarowych oraz  prefabrykatów betonowych.

posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające• 
ułatwia pompowalność mieszanki betonowej• 
posiada właściwości upłynniające• 
wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości• 
zmniejsza ilość wody zarobowej• 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu
umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej • 
lub redukcję stosunku w/c
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

VORPLAST 40 (BV)

Właściwości: Zastosowanie:

Efektywny i skoncentrowany plastyfikator szczególnie polecany do produkcji betonów towarowych zwykłych i średnich klas wytrzymałościowych.

cechuje się doskonałym uplastycznieniem• 
posiada właściwości upłynniające przez co znacząco ułatwia proces • 
pompowania betonu oraz jego zagęszczanie
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości• 
redukuje ilość wody zarobowej• 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu
umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej • 
lub redukcję stosunku w/c
poprawia mrozoodporność• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

VORPLAST 45 (BV)

Właściwości: Zastosowanie:

Podstawowy plastyfikator do produkcji betonów towarowych i prefabrykatów betonowych.

poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
ułatwia pompowalność betonu• 
posiada dobre właściwości uplastyczniające• 
wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości• 
zmniejsza ilość wody zarobowej• 
działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej• 
poprawia szczelność betonu • 
podnosi wodoszczelność betonu• 
poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej przy zmniejszo-• 
nym w/c przez co uzyskuje się wyraźnie lepsze parametry technolo-
giczne betonu

beton towarowy• 
pefabrykacja• 

VORPLAST (BV)

Właściwości: Zastosowanie:



10

baufert.pldomieszki znacznie redukujące ilość wody/upłynniające

Wszechstronny superplastyfikator do betonów towarowych wszystkich klas wytrzymałościowych aż do c30/37. Znajduje zastosowanie w betonach 
hydrotechnicznych, mrozoodpornych  i drogowych.

posiada doskonałe właściwości uplastyczniające• 
dobrze upłynnia mieszankę betonową przez co znacząco ułatwia • 
proces pompowania betonu oraz jego zagęszczanie
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości• 
znacząco zmniejsza ilość wody zarobowej• 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu
umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej • 
lub redukcję stosunku w/c
obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

VORPLAST 55 (BV)

Właściwości: Zastosowanie:

Uniwersalny superplastyfikator uplastyczniająco-upłynniający o właściwościach napowietrzających o normalnym czasie utrzymania konsystencji. 
Polecany do produkcji betonów towarowych średnich i wysokich klas wytrzymałościowych odpornych na mróz, sól i środki odladzające

posiada doskonałe właściwości uplastyczniające• 
dobrze upłynnia mieszankę betonową • 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
napowietrza mieszankę betonową• 
znacząco redukuje ilość wody zarobowej• 
zmniejsza nasiąkliwość betonu• 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu
redukuje podciąg kapilarny w betonie• 
znacząco poprawia mrozoodporność• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

VORPLAST 101 (BV/FM)

Właściwości: Zastosowanie:

Wielofunkcyjny superplastyfikator lekko opóźniający wiązanie. charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami uplastyczniająco-upłynniającymi. 
Znajduje zastosowanie w produkcji betonów towarowych o normalnych i średnich wytrzymałościowych. 
W szczególności polecany do betonów posadzkowych.

posiada doskonałe właściwości uplastyczniające• 
dobrze upłynnia mieszankę betonową • 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości• 
znacząco redukuje ilość wody zarobowej• 
zmniejsza nasiąkliwość betonu• 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu
wpływa na rozkład wydzielania się ciepła w betonie• 
poprawia mrozoodporność• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

VORPLAST 102 (BV/FM)

Właściwości: Zastosowanie:



11

domieszka dobrze upłynniającą o normalnym czasie utrzymania konsystencji. Znacznie redukującą wodę zarobową. do betonów towarowych jak i 
wytwarzanych w miejscu budowy.

posiada doskonałe właściwości uplastyczniające• 
bardzo dobrze upłynnia mieszankę betonową • 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości• 
zdecydowanie zmniejsza ilość wody zarobowej• 
ułatwia wbudowanie i zagęszczanie betonu• 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu
umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej • 
lub redukcję stosunku w/c
poprawia mrozoodporność• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

VORPLAST 110 (FM)

Właściwości: Zastosowanie:

Wysoce skuteczna domieszka upłynniającą znacznie redukującą wodę zarobową o wydłużonym czasie utrzymywania konsystencji. do betonów towa-
rowych średnich i wysokich klas wytrzymałościowych.

posiada doskonałe właściwości uplastyczniające• 
rewelacyjnie upłynnia mieszankę betonową • 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości• 
zdecydowanie zmniejsza ilość wody zarobowej• 
ułatwia zagęszczanie betonu i jego wbudowanie• 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu
umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej • 
lub redukcję stosunku w/c

beton towarowy• 

VORPLAST 110 (FM) S

Właściwości: Zastosowanie:

domieszka jest uniwersalnym superplastyfikatorem uplastyczniająco-upłynniający o długim czasie utrzymania konsystencji. Przeznaczony do betonów 
wszystkich klas wytrzymałościowych od c12/15 do c 35/45.

posiada doskonałe właściwości uplastyczniające• 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
dobrze upłynnia mieszankę betonową przez co znacząco ułatwia • 
proces pompowania betonu oraz jego zagęszczanie
znacząco zmniejsza ilość wody zarobowej• 
wpływa na rozkład wydzielania się ciepła w betonie • 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu
poprawia spoistość betonu• 
zapobiega segregacji składników mieszanki• 
obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

VORPLAST 103 (BV/FM)

Właściwości: Zastosowanie:
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baufert.pldomieszki znacznie redukujące ilość wody/upłynniające

beton towarowy• 

Rewelacyjnie upłynniająca domieszka chemiczną znacznie redukującą ilość wody. Umożliwia wyprodukowanie z betonu o konsystencji F1-F2 łatwo 
urabialnego betonu aż do konsystencji ciekłej. Może służyć do znacznej redukcji stosunku wodno-cementowego bez zmiany konsystencji.

posiada dobre właściwości uplastyczniające• 
rewelacyjnie upłynnia mieszankę betonową • 
wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości• 
zdecydowanie zmniejsza ilość wody zarobowej• 
umożliwia ograniczenie czasu zagęszczania do niezbędnego mini-• 
mum
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu
działa dyspergująco• 
umożliwia znaczne podniesienie stopnia konsystencji mieszanki • 
betonowej lub redukcję stosunku w/c

VORPLAST 170 F (FM)

Właściwości: Zastosowanie:

Uniwersalna domieszka opóźniająco-uplastyczniająca do produkcji betonów towarowych i  prefabrykatów betonowych przy podwyższonych tempera-
turach otoczenia.

posiada właściwości uplastyczniające• 
spowalnia proces hydratacji cementu• 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości• 
nieznacznie redukuje ilość wody zarobowej• 
zapobiega powstawaniu rys skurczowych• 
pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości• 
ułatwia pompowalność betonu• 
poprawia urabialność mieszanki betonowej • 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

ESTATEc 020 (VZ)

Właściwości: Zastosowanie:

domieszka opóźniająca proces wiązania cementu. Modyfikuje reakcje hydratacji cementu, wydłużając w ten sposób czas utrzymywania konsystencji. 
Przeznaczona do prac betoniarskich w podwyższonych temperaturach otoczenia.

eliminuje negatywne zjawiska podczas przerw w układaniu betonu• 
spowalnia proces hydratacji cementu• 
szczególnie przydatny przy produkcji betonów BWW• 
wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości• 
możliwość stosowania wszędzie tam gdzie należy opóźnić początek • 
procesu wiązania
zapobiega powstawaniu spękań i rys skurczowych• 
pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości• 
nie zawiera chlorków• 
wydłuża urabialność mieszanki• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

ESTATEc 010 (VZ)

Właściwości: Zastosowanie:

/ dOMIESZkI OPóźNIAJącE WIąZANIE
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Uniwersalna domieszka opóźniająca proces wiązania betonu dobrze uplastyczniająca. Szczególnie polecana do produkcji betonów towarowych, 
prefabrykatów betonowych w podwyższonych temperaturach otoczenia.

posiada dobre właściwości uplastyczniające• 
spowalnia proces hydratacji cementu• 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości• 
zmniejsza ilość wody zarobowej• 
zapobiega powstawaniu rys skurczowych• 
pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości• 
nie powoduje zwiększenia porowatości betonu• 
umożliwia redukcję stosunku w/c• 
poprawia pompowywalność mieszanki betonowej• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

ESTATEc 030 (VZ)

Właściwości: Zastosowanie:

Skoncentrowana domieszka opóźniająca proces wiązania betonu, dobrze uplastyczniająca. do betonów i zapraw które wymagają znacznego spowol-
nienia procesów hydratacji.

posiada dobre właściwości uplastyczniające• 
spowalnia proces hydratacji cementu• 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości• 
zmniejsza ilość wody zarobowej• 
zapobiega powstawaniu rys skurczowych• 
pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości• 
umożliwia redukcję stosunku w/c• 
podnosi wodoszczelność betonu• 
zapewnia dobrą urabialność świeżej mieszanki betonowej• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

ESTATEc 035 (VZ)

Właściwości: Zastosowanie:

Wielofunkcyjny superplastyfikator opóźniający procesy hydratacji cementu, posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniająco-upłynniające. 
do produkcji betonów towarowych w klasach od c16/20 do c40/50. 

bardzo dobrze uplastycznia mieszankę betonową• 
spowalnia proces hydratacji cementu• 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu
wpływa na wzrost końcowej wytrzymałości• 
znacząco redukuje ilość wody zarobowej• 
obniża napięcie powierzchniowe wody zarobowej• 
zapobiega powstawaniu rys skurczowych• 
pozwala na transport mieszanki na znaczne odległości• 
umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej • 
lub redukcję stosunku w/c
podnosi wodoszczelność betonu• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

ESTATEc 040 (VZ)

Właściwości: Zastosowanie:
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baufert.pldomieszki opóźniające wiązanie

Skoncentrowana domieszka do zapraw budowlanych. Zapewnia doskonałą urabialność, uplastycznia i napowietrza zaprawę oraz znacząco wydłuża 
czas gotowości do wbudowania. 

bardzo dobrze uplastycznia mieszankę betonową• 
spowalnia proces hydratacji cementu• 
eliminuje stosowanie dodatku wapna• 
poprawia spoistość zaprawy• 
zmniejsza ilość wody zarobowej• 
podnosi wytrzymałość na ściskanie• 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
umożliwia redukcję stosunku w/c• 
zapobiega segregacji mieszanki • 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

ESTATEc 045 (VZ)

Właściwości: Zastosowanie:

domieszka przyspieszająca proces wiązania, uplastyczniająca, upłynniająca, szczególnie polecana do produkcji betonów towarowych.

przyspiesza proces wiązania cementu• 
poprawia urabialność mieszanki • 
działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej• 
powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej • 
posiada dobre właściwości uplastyczniające• 
przyspiesza twardnienie• 
skraca czas oczekiwania na rozszalowanie • 
podnosi wodoszczelność betonu• 
ogranicza wysychanie świeżego betonu• 
podnosi temperaturę hydratacji• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

OPTIcAL 25 (HV)

Właściwości: Zastosowanie:

Efektywny superplastyfikator przyspieszający proces wiązania, uplastyczniający, mocno upłynniający, szczególnie polecany do produkcji betonów 
towarowych, prefabrykatów betonowych jak i zapraw o przyspieszonym twardnieniu i wiązaniu.

przyspiesza proces wiązania cementu• 
poprawia urabialność mieszanki • 
«mocno upłynnia mieszankę• 
znacznie poprawia pompowalność• 
wygładza powierzchnie elementów• 
działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej• 
powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej • 
obniża temperaturę zamarzania zaczynu• 
przyspiesza twardnienie• 
skrócenie czasu oczekiwania na rozszalowanie • 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

OPTIcAL 30 (HV)

Właściwości: Zastosowanie:

Wydajna domieszka przyspieszająca proces wiązania, uplastyczniająca, upłynniająca, szczególnie polecana do produkcji  prefabrykatów betonowych, 
elementów wibroprasowanych, betonów towarowych zwykłych  jak i zapraw o przyspieszonym twardnieniu i wiązaniu. 

przyspiesza proces wiązania cementu• 
poprawia urabialność mieszanki • 
działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej• 
powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej • 
obniża temperaturę zamarzania zaczynu• 
przyspiesza twardnienie• 
skrócenie czasu oczekiwania na rozszalowanie • 
podnosi wodoszczelność betonu• 
ogranicza wysychanie świeżego betonu• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 
betony wibroprasowane• 

OPTIcAL 15 (HV)

Właściwości: Zastosowanie:

/ dOMIESZkI PRZYSPIESZAJącE WIąZANIE
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Efektywny superplastyfikator  znacznie przyspieszający proces wiązania, uplastyczniający, upłynniający, szczególnie polecany do produkcji betonów 
towarowych, prefabrykatów betonowych średnich i wysokich klas wytrzymałościowych jak i zapraw o przyspieszonym twardnieniu i wiązaniu.

przyspiesza proces wiązania cementu• 
poprawia urabialność mieszanki • 
«znacznie upłynnia mieszankę• 
znacznie poprawia pompowalność• 
wygładza powierzchnie elementów• 
działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej• 
powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej • 
obniża temperaturę zamarzania zaczynu• 
przyspiesza twardnienie• 
skrócenie czasu oczekiwania na rozszalowanie • 
podnosi wodoszczelność betonu• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

OPTIcAL 35 (HV)

Właściwości: Zastosowanie:

Efektywny superplastyfikator znacznie przyspieszający proces wiązania, uplastyczniający, mocno upłynniający, szczególnie polecany do produkcji 
betonów towarowych, prefabrykatów betonowych jak i zapraw o przyspieszonym twardnieniu i wiązaniu.

przyspiesza proces wiązania cementu• 
poprawia urabialność mieszanki • 
«mocno upłynnia mieszankę• 
znacznie poprawia pompowalność• 
wygładza powierzchnie elementów• 
działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej• 
powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej • 
obniża temperaturę zamarzania zaczynu• 
przyspiesza twardnienie• 
skrócenie czasu oczekiwania na rozszalowanie • 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

OPTIcAL 40 (HV)

Właściwości: Zastosowanie:

Efektywny superplastyfikator mocno przyspieszający proces wiązania, Przeznaczony do wszystkich typów betonowania gdzie wymagany jest bardzo 
szybki przyrost wytrzymałości. 

przyspiesza proces wiązania cementu• 
poprawia urabialność mieszanki• 
powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej• 
obniża temperaturę zamarzania zaczynu• 
przyspiesza twardnienie• 
skrócenie czasu oczekiwania na rozszalowanie• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

OPTIcAL 45 (HV)

Właściwości: Zastosowanie:

Wysoce efektywna domieszka uplastyczniająca, przyspieszająca proces wiązania betonu, zwiększająca gęstość. Szczególnie polecana do produkcji 
prefabrykatów betonowych z mieszanek o konsystencji S1 w tym: elementów wibrowanych, wibroprasowanych.

zwiększa gęstość i końcową wytrzymałość• 
zdecydowanie poprawia mrozoodporność• 
przyspiesza proces wiązania cementu• 
zdecydowanie poprawia urabialność mieszanki • 
posiada bardzo dobre właściwości uplastyczniające• 
powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej • 
skraca czas zagęszczania elementu• 
przyspiesza twardnienie• 
obniża ilość wody zarobowej• 
znacząco podnosi wodoszczelność betonu• 

betony wibroprasowane• 
beton towarowy• 

OPTIcAL 105 PREMIUM 

Właściwości: Zastosowanie:
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baufert.pldomieszki przyspieszające wiązanie

Efektywny superplastyfikator pomagający uzyskać beton o podwyższonym stopniu wodoszczelności. Przeznaczony do wszystkich typów betonowania. 

podnosi wodoszczelność betonu• 
zamyka pory kapilarne • 
poprawia urabialność mieszanki• 
powoduje wzrost wytrzymałości wczesnej• 
działa jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej• 
przyspiesza twardnienie• 
skraca czas oczekiwania na rozszalowanie• 
zapewnia szybszą rotację form i szalunków• 
poprawia pompowalność• 
nie zmienia barwy betonu• 
zapobiega białym wykwitom• 

beton towarowy• 

OPTIcAL VERS 55 (HV)

Właściwości: Zastosowanie:

domieszka przeciwmrozowa, przyspieszająca proces wiązania, dobrze uplastyczniająca, Szczególnie polecana do produkcji betonów towarowych, 
prefabrykatów jak i zapraw o przyspieszonym twardnieniu i wiązaniu. 

ESTA-FROST 015

przyspiesza twardnienie• 
posiada dobre właściwości uplastyczniające• 
obniża temperaturę zamarzania zaczynu• 
przyspiesza proces wiązania• 
ułatwia przepompowywanie mieszanki betonowej• 
umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej • 
lub redukcję stosunku w/c
skraca czas pielęgnacji betonu• 

beton towarowy• 
prefarbykacja• 

Właściwości: Zastosowanie:

domieszka przeciwmrozowa, przyspieszająca proces wiązania do betonów towarowych, prefabrykatów betonowych jak i zapraw o przyspieszonym 
twardnieniu i wiązaniu. 

ESTA-FROST 010

przyspiesza twardnienie• 
obniża temperaturę zamarzania zaczynu• 
przyspiesza proces wiązania• 
skraca czas pielęgnacji betonu• 
wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości• 
umiarkowanie obniża ilość wody zarobowej• 
nie zawiera związków powodujących korozję• 
poprawia szczelność betonu • 
ogranicza wysychanie świeżego betonu• 

beton towarowy• 
prefarbykacja• 

Właściwości: Zastosowanie:

/ DOMIESZKI PRZECIWMROZOWE
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domieszka przeciwmrozowa, przyspieszająca proces wiązania, uplastyczniająca, szczególnie polecana do produkcji betonów towarowych zwykłych w 
warunkach zimowych. 

ESTA-FROST 025

przyspiesza twardnienie• 
posiada dobre właściwości uplastyczniające• 
obniża temperaturę zamarzania zaczynu• 
przyspiesza proces wiązania• 
ułatwia przepompowywanie mieszanki betonowej• 
umożliwia redukcję stosunku w/c• 
skraca czas pielęgnacji betonu• 
wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości• 
redukuje ilość wody zarobowej• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

Właściwości: Zastosowanie:

domieszka przeciwmrozowa, przyspieszająca proces wiązania do betonów towarowych, prefabrykatów betonowych jak i zapraw o przyspieszonym 
twardnieniu i wiązaniu. 

RETcAL 55

przyspiesza twardnienie• 
obniża temperaturę zamarzania zaczynu• 
przyspiesza proces wiązania• 
skraca czas pielęgnacji betonu• 
wpływa na wzrost początkowej i końcowej wytrzymałości• 
umiarkowanie obniża ilość wody zarobowej• 
nie zawiera związków powodujących korozję• 
poprawia szczelność betonu • 
ogranicza wysychanie świeżego betonu• 

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

Właściwości: Zastosowanie:

Wielofunkcyjna domieszka przeciwmrozowa, o bardzo dobrych właściwościach uplastyczniająco-upłynniających. Znacząco redukuje ilość wody 
zarobowej, obniża temperaturę zamarzania wody w betonie. Polecana do produkcji wszelkiego rodzaju betonów wytwarzanych  na miejscu budowy, 
towarowych oraz prefabrykatów.

ESTA-FROST 020

przyspiesza twardnienie• 
posiada dobre właściwości uplastyczniające• 
obniża temperaturę zamarzania zaczynu• 
posiada dobre właściwości upłynniające• 
przyspiesza proces wiązania• 
ułatwia przepompowywanie mieszanki betonowej• 
umożliwia podniesienie stopnia konsystencji mieszanki betonowej • 
lub redukcję stosunku w/c
skraca czas pielęgnacji betonu• 

beton towarowy• 
prefarbykacja• 

Właściwości: Zastosowanie:
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baufert.pl

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

domieszka nowej generacji na bazie polikarboksylatów o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji. Polecany do produkcji betonów towarowych 
wysokich klas wytrzymałościowych w tym także BWW i Scc.

FLUId ECONOMY 202

doskonale upłynnia mieszankę betonową • 
zapobiega sendymetacji i i bleedingu• 
skraca czas mieszania• 
zwiększa wytrzymałości wczesne i końcowe• 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
nie napowietrza mieszanki betonowej• 
znacząco redukuje ilość wody zarobowej• 
zmniejsza nasiąkliwość betonu• 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu

Właściwości: Zastosowanie:

domieszka nowej generacji na bazie polikarboksylatów o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji. Polecany do produkcji betonów towarowych 
wysokich klas wytrzymałościowych BWW i Scc w tym także przeznaczonych na bardzo rygorystyczne klasy ekspozycji.

FLUId ECONOMY 203

doskonale upłynnia mieszankę betonową • 
zapobiega sendymetacji i bleedingu• 
skraca czas mieszania• 
znacząco zwiększa wytrzymałości wczesne i końcowe• 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
nie napowietrza mieszanki betonowej• 
znacząco redukuje ilość wody zarobowej• 
zmniejsza nasiąkliwość betonu• 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu

Właściwości:

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

Zastosowanie:

domieszka nowej generacji na bazie nisko stężonych polikarboksylatów o wydłużonym czasie utrzymania konsystencji. Polecany do produkcji beto-
nów towarowych średnich i wysokich klas wytrzymałościowych w tym także  BWW i Scc.

FLUId ECONOMY 201

doskonale upłynnia mieszankę betonową • 
zapobiega sendymetacji i i bleedingu• 
skraca czas mieszania• 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
nie napowietrza mieszanki betonowej• 
znacząco redukuje ilość wody zarobowej• 
zmniejsza nasiąkliwość betonu• 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

Właściwości: Zastosowanie:
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domieszka nowej generacji na bazie eterów polikarboksylanowych  o optymalnym czasie utrzymania konsystencji. Polecany do produkcji betonów 
prefabrykowanych wysokich klas wytrzymałościowych BWW i Scc.

FLUId ECONOMY 204

doskonale upłynnia mieszankę betonową • 
znacząco redukuje ilość wody zarobowej• 
zapobiega sendymetacji i bleedingu• 
skraca czas mieszania• 
wygładza powierzchnie• 
«znacząco zwiększa wytrzymałości wczesne• 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
nie napowietrza mieszanki betonowej• 
zmniejsza nasiąkliwość betonu• 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu

Właściwości:

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

Zastosowanie:

domieszka nowej generacji na bazie polikarboksylatów o optymalnym czasie utrzymania konsystencji. Polecany do produkcji betonów prefabrykowa-
nych oraz sprężonych wysokich klas wytrzymałościowych BWW i Scc gdzie ze względów technologicznych wymagany jest szybki przyrost wytrzyma-
łości w czasie 24h.

FLUId ECONOMY 205

doskonale upłynnia mieszankę betonową • 
znacząco redukuje ilość wody zarobowej• 
zapobiega sendymetacji i bleedingu• 
skraca czas mieszania• 
wygładza powierzchnie• 
znacząco zwiększa wytrzymałości w zakresie 24h• 
poprawia zwilżalność ziaren cementu• 
nie napowietrza mieszanki betonowej• 
zmniejsza nasiąkliwość betonu• 
powoduje lepszą dyspersję ziaren cementu, zmniejszając tarcia • 
między składnikami betonu

Właściwości:

beton towarowy• 
prefabrykacja• 

Zastosowanie:

/ śROdkI dO PIELęGNAcJI I OcHRONY BETONU

Lakier do betonu na bazie żywic silikonowych. Służy do zabezpieczania powierzchni betonowych np. kolorowej kostki brukowej. Regeneruje wyblakłe 
powierzchnie, chroni przed wpływem warunków atmosferycznych, zapobiega blaknięciu koloru, chroni przed promieniowaniem UV. Służy do odświeża-
nia już ułożonej kolorowej kostki brukowej, która pod wpływem warunków atmosferycznych straciła wybarwienie. Lakier wnikając w strukturę betonu 
do 0,5mm., tworzy niewidzialną powłokę, która nie ulega wyplukaniu przez okres 5lat, tworząc efekt „mokrej kostki”.

dEc0-BRUk

      kostka brukowa            krawężniki            płyty chodnikowe            ogrodzenia            beton architektoniczny

Zastosowanie:

/ śROdkI ANTYAdHEZYJNE

środek antyadhezyjny o ekonomicznym niskim zużyciu ,biodegradowalny. Pozwala uzyskać gładką i czystą powierzchnię betonu nie przywiera do 
betonu oraz nie pozostawia plam na betonie.

RETOLAN TT

przeznaczony do wykorzystania przy produkcji prefabrykatów, z zastosowaniem szalunków niechłonnych stalowych oraz z tworzyw sztucznych• 

Zastosowanie:



02. PIGMENTY NIEORGANICZNE
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/ kOLORYSTYkA

czerwone
Baucolor 110
Baucolor 120
Baucolor 130
Baucolor 140
Baucolor 160

czerwień żelazowa:
TP 303
TP 200

Brązowe
Baucolor 663
Baucolor 686
Baucolor 610

żółtre
Baucolor 313
Baucolor 910
Baucolor 920
Baucolor 810

Zielone
Baucolor 835
Baucolor 5605

Oranż
Baucolor 960

czarne
Baucolor 318
Baucolor 330
Baucolor 600

/ PIgMENTY PROSZKOWE

/ POWDER PIgMENTS

oparte na bazie tlenków żelaza.

PRZEZNACZENIE:

Stosowane do wyrobu oraz barwienia w:
budownictwie – ze względu na swoje właściwości pigmenty  »
nieorganiczne są niezastąpione w barwieniu materiałów 
budowlanych, wyrobów wibroprasowanych, prefabrykatów, 
betonu towarowego (np. kostki brukowej, ogrodzeń, płytek, 
cegły silikatowej, dachówki cementowej, zapraw betonowych, 
fug, lastryka, mas betonowych)
przemyśle farb i lakierów – kolorowanie wyrobów, doskonale  »
mieszają się w spoiwach lakierniczych, rozpuszczalnikach 
organicznych nadając pełne nasycenie koloru
przemyśle tworzyw sztucznych – jako barwnik i wypełniacz  »
przy produkcji elementów z tworzyw sztucznych np. płytek, 
wykładzin podłogowych, beczek, skrzynek, folii, PcV itp.
przemyśle gumowym – jako wypełniacze i barwniki »
przemyśle ceramicznym, szklarskim, odlewniczym, tekstylnym,  »
jako środek do produkcji klocków hamulcowych, itp.

cHARAkTERYSTYkA:

Pigmenty proszkowe nieorganiczne charakteryzują się tym iż:
mają lepszą odporność na światło i warunki atmosferyczne:  »
nie tracą barwy pod wpływem światła i np. kwaśnych 
deszczów, są odporne na niskie i wysokie temperatury
odporne są na działanie alkalii i słabych kwasów »
pigmenty są nierozpuszczalne w wodzie, spoiwach  »
lakierniczych, rozpuszczalnikach organicznych ale się z nimi 
mieszają
występują w postaci proszkowej, granulowanej »

OPAKOWANIE:

Pakowane są w zależności od koloru i typu: 
worki wielowarstwowe 20kg-25kg,  »
big-bag 500kg-1000kg. »

DOZOWANIE:

Zalecane dozowanie od 3% -8% w zależności od rodzaju 
pigmentu.

Pigments based on iron oxides.

USE:

Used for manufacturing and colouring:
in construction industry - due to their properties, non-organic  »
pigments are indispensable in colouring building materials, 
hydraulically pressed products, prefabricated products, ready-mix 
concrete (e.g. paving blocks, fences, tiles, silicate bricks, cement 
roofing tiles, concrete mortars, grouts, terrazzo, concrete mix)
paint and varnish industry - for product colouring, they excellently mix  »
in paint binders, organic solvents, ensuring full colour saturation
plastic products industry - as pigment and filler in production of  »
plastic elements, e.g. tiles, floor linings, barrels, boxes, film, PVc, etc.
rubber industry - as fillers and pigments »
ceramic, glass, foundry, textile industries, as a component for  »
production of brake blocks, etc.

PROPERTIES:

Non-organic pigments are characterised by:
better resistance to light and weather conditions: they do not lose  »
colour when exposed to sunlight and, e.g. acid rain
resistance to low and high temperatures »
resistance to alkali and weak acids »
non-solubility in water, paint binders, organic solvents (yet they are  »
mixable)

PACKAGING:

They come in different packaging, depending on colour and type:
multi-layer bags 20kg-50kg »
big-bag 500kg-1,000kg »

DOSAGE:

Recommended dosage varies from 3% to 8%, depending on the type 
of a specific pigment
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czerwone
REd LIQUId 0110L
REd LIQUIUd 0120L
REd LIQUId 0130L
REd LIQUId 0140L
REd LIQUId 0303L
REd LIQUId 0200L

Brązowe
BROWN LIQUId 0663L
BROWN LIQUId 0686L

żółtre
YELLOW LIQUId 0313L
YELLOW LIQUId 0910L
YELLOW LIQUId 0920L
YELLOW LIQUId 0810L

Zielone
GREEN LIQUId 0835L
GREEN LIQUId 05605L

Oranż
ORANGE LIQUId 0960L

czarne
BLAck LIQUId 0318L
BLAck LIQUId 0330L
BLAck LIQUId 0600L

oparte na bazie tlenków żelaza.

PRZEZNACZENIE:

Stosowane do wyrobu oraz barwienia w:
budownictwie - do barwienia wyrobów wibroprasowanych,  »
prefabrykatów betonowych, mas betonowych

CHARAKTERYSTYKA:

Pigmenty na bazie tlenków żelaza charakteryzują się tym iż:
mają lepszą odporność na światło i warunki atmosferyczne:  »
nie tracą barwy pod wpływem światła
są odporne na niskie i wysokie temperatury »
odporne są na działanie alkalii i słabych kwasów »
są łatwopompowalne »
posiadają dużą siłę barwienia  »
zapewniają równomierne wybarwienie »

OPAKOWANIE:

kontenery 1000 litrów »
beczki 220 litrów »

DOZOWANIE:

Zalecane dozowanie od 3% -9% w zależności od rodzaju 
barwnika.

Pigments based on iron oxides.

USE:

Used for manufacturing and colouring in:
construction industry  -  for colouring hydraulically pressed products,  »
concrete prefabricated products, concrete mixes

PROPERTIES:

Pigments based on iron oxides are characterised by:
better resistance to light and atmospheric conditions: they do not  »
lose colour when exposed to sunlight
resistance to low and high temperatures »
resistance to alkali and weak acids »
high pumpability »
high tinctorial strength »
level dyeing »

PACKAGING:

containers 1,000 l. »
barrels 220 l. »

DOSAGE:

Recommended dosage varies from 3% to 9%, depending on the type of 
a specific pigment

/ BARWNIkI PłYNNE

/ LIQUId PIGMENTS

/ kOLORYSTYkA
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czerwone
REd 110 G
REd 120 G
REd 130 G
czerwień żelazowa:
TP 303 G
TP 200 G

Brązowe
BROWN 663 g
BROWN 686 g

żółtre
YELLOW 920 G
YELLOW 810 G

Zielone
GREEN 5605 G

Oranż
ORANGE  960 G

czarne
BLAck 318 G
BLAck 330 G
BLAck 600 G

oparte na bazie tlenków żelaza.

PRZEZNACZENIE:

Stosowane do wyrobu oraz barwienia w:
budownictwie - do barwienia wyrobów wibroprasowanych,  »
prefabrykatów betonowych, mas betonowych (np. kostki 
brukowej, ogrodzeń, płytek, cegły silikatowej, dachówki 
cementowej, zapraw betonowych, fug, lastryka, mas 
betonowych)

CHARAKTERYSTYKA:

Pigmenty granulowane na bazie tlenków żelaza charakteryzują 
się tym iż:

mają lepszą odporność na światło i warunki atmosferyczne:  »
nie tracą barwy pod wpływem światła
są odporne na niskie i wysokie temperatury »
odporne są na działanie alkalii i słabych kwasów »
posiadają dużą siłę barwienia »
zapewniają równomierne wybarwienie »

OPAKOWANIE:

Big-Bag 1000kg »
Worki 25kg »

DOZOWANIE:

Zalecane dozowanie od 3% -6% w zależności od rodzaju 
pigmentu.

Pigments based on iron oxides.

USE:

Used for manufacturing and colouring:
in construction industry - due to their properties , hydraulically  »
pressed products, prefabricated products, ready-mix concrete (e.g. 
paving blocks, fences, tiles, silicate bricks, cement roofing tiles, 
concrete mortars, grouts, terrazzo, concrete mix)

PROPERTIES:

Granulated pigments are characterised by:
better resistance to light and weather conditions: they do not lose  »
colour when exposed to sunlight and, e.g. acid rain
resistance to low and high temperatures »
resistance to alkali and weak acids »
high tinctorial strength »
level dyeing »

PACKAGING:

They come packaging:
big-bag 500kg-1,000kg »
multi-layer bags 25kg »

DOSAGE:

Recommended dosage varies from 3% to 8%, depending on the type of 
a specific pigment

/ PIGMENTY GRANULOWANE

/ GRANULATEd PIGMENTS

/ kOLORYSTYkA
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