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Företaget KOSBUD har många gånger belönats med pris i 
konsumenttävlingar för sin kvalitet, synlighet, innovation och 
utveckling. 2010 vann produkter under varumärket KOSBUD 
det prestigefyllda priset Konsumentens ”lagerkrans” i kat-
egorin ”Årets UPPTÄCKT 2010” i Polens största konsumentpro-
gram som anordnas av Gruppen Media Partner, utgivare av af-
färstillägg i tidningen Gazeta Prawna och Rzeczpospolita.

2011 fick KOSBUD priset och titeln Polsk Kvalitet 2011 i ett 
landstäckande kvalitetsprogram som syftar till att främja enheter 
med polsk kapital som utmärker sig på den polska marknaden 
och vars överordnade idé är att bry sig om kvaliteten på sina 
produkter, tjänster, genomförda ledningsstandarder och kund-
service. I den tolfte upplagan av Rankningen över de mest 
dynamiska företagen Affärs gaseller 2011 kvalificerade sig 
bolaget till gruppen Affärs gaseller - de mest dynamiska pol-
ska företagen.

2012 marknadsförde företaget två innovativa produkter, näm-
ligen dekorativ puts STONEHENGE och dekorativ puts KLINKI-
ERIT för vilka företaget fick den prestigefyllda utmärkelsen LE-
DARE AV NY TEKNIK 2012.

Utgåva I, mars 2014, Mińsk Mazowiecki
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Silikonputs med ökad motståndskraft mot 
smuts som används för dekorativa, tunnskikts 
puts både inom- och utomhus i värmeiso-
leringssystemet KOSBUD. Vit eller färgad 
enligt färgmodellerna KOSBUD COLOR 
SYSTEM. Motståndskraftig mot smuts, ger 
väggar motståndskraft mot svamp-/algan-
grepp. Med tillsats av: GLIMMER – UV/be-
ständighet +30%, Funktionsmineral – ökad 
bindning och motståndskraft mot smuts, 
KOSBUPROTECT – mikrobiellt skydd.

för korn  
1.0 mm*

för korn  
1.5 mm

för korn  
2.0 mm

Materialåtgång i kg/m2 1.5-2.0 2.3-2.8 2.8-3.3

Används för dekorativa, tunnskikts puts 
både inom- och utomhus i värmeisolerings-
systemet KOSBUD. Vit eller färgad enligt 
färgmodellerna KOSBUD COLOR SYSTEM. 
Motståndskraftig mot smuts, ger väggar 
motståndskraft mot svamp/algangrepp. Med 
tillsats av: GLIMMER – UV/beständighet 
+30%, Funktionsmineral – ökad bindning 
och motståndskraft mot smuts, KOSBUPRO-
TECT – mikrobiellt skydd.

Silikatputs med ökad ånggenomsläpplig-
het för för dekorativa, tunnskikts puts både 
inom- och utomhus i värmeisoleringssys-
temet KOSBUD-W. Vit eller färgad enligt 
färgmodellerna KOSBUD COLOR SYSTEM. 
Motståndskraftig mot smuts, berikad med 
KOSBUDPROTECT formulan som förhindrar 
svamp-/algangrepp.

Används för dekorativa, tunnskikts puts 
både inom- och utomhus i värmeisolerings-
systemet KOSBUD. Vit eller färgad enligt 
färgmodellerna KOSBUD COLOR SYSTEM. 
Motståndskraftig mot smuts, ger väggar 
motståndskraft mot svamp/algangrepp. Med 
tillsats av: GLIMMER – UV/beständighet 
+30%, Funktionsmineral – ökad bindning 
och motståndskraft mot smuts, KOSBUPRO-
TECT – mikrobiellt skydd.

Silikonputs med ökad motståndskraft mot 
smuts som används för dekorativa, tunnskikts 
puts både inom- och utomhus i värmeiso-
leringssystemet KOSBUD. Vit eller färgad 
enligt färgmodellerna KOSBUD COLOR 
SYSTEM. Motståndskraftig mot smuts, ger 
väggar motståndskraft mot svamp-/algan-
grepp. Med tillsats av: GLIMMER – UV/be-
ständighet +30%, Funktionsmineral – ökad 
bindning och motståndskraft mot smuts, 
KOSBUPROTECT – mikrobiellt skydd.

Mozalit TM – används för ytbehandling av 
fasader och interiörer i byggnader på olika 
väggunderlag, bland annat på betong, ce-
ment- och kalkcementputs, limmet TER-
MOLEP-U i värmeisoleringssystemet KOS-
BUD-ST, träbaserade skivor, gipsskivor och 
andra underlag (efter samråd med tillverka-
ren). Speciellt rekommenderas för ytbehand-
ling av socklar. Mozalit EX – med tillsats av 
glitter, används för ytbehandling av väggar 
inne i byggnader på olika väggunderlag, bland 
annat på betong, cement- och kalkcement-
puts, träbaserade skivor, gipsskivor och andra 
underlag (efter samråd med tillverkaren). 

Korntjocklek: 0.8-1.2 mm

fasadputser
TILLVERKARE AV BYGGKEMI OCH FASADISOLERINGSSYSTEM

Akrylputs

Silikonputs

Silikatputs

Akrylputs

Silikonputs

Mosaikputs

ACRYLIT Spritputs

ACRYLIT-ST Spritputs

ACRYLIT Rivputs

ACRYLIT-SL Rivputs

MOZALIT

för korn  
1.0 mm*

för korn  
1.5 mm

för korn  
2.0 mm

Materialåtgång i kg/m2 1.5-2.0 2.3-2.8 2.8-3.3

för korn  
2.0 mm

Materialåtgång i kg/m2 2.9-3.3

för korn  
2.0 mm

Materialåtgång i kg/m2 2.9-3.3

för korn  
1.5 mm

för korn  
2.0 mm

Materialåtgång i kg/m2 2.3-2.7 2.9-3.3

* används ej på fogfria fasadisoleringssystem

Materialåtgång i kg/m2 2.8-3.0

ACRYLIT-SL Spritputs
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fasadputser

Färgat kvarts-ballastmaterial används som 
mineralfyllmedel för MOZALIT mosaikputs. 
Används även för golv baserade på epoxi-
hartser.

Korntjocklek 0.8-1.2 mm
Korntjocklek 1.2-1.8 mm

Mozalit TM – används för ytbehandling av 
fasader och interiörer i byggnader på olika 
väggunderlag, bland annat på betong, ce-
ment- och kalkcementputs, limmet TER-
MOLEP-U i värmeisoleringssystemet KOS-
BUD-ST, träbaserade skivor, gipsskivor och 
andra underlag (efter samråd med tillverka-
ren). Speciellt rekommenderas för ytbehand-
ling av socklar. Mozalit EX – med tillsats av 
glitter, används för ytbehandling av väggar 
inne i byggnader på olika väggunderlag, bland 
annat på betong, cement- och kalkcement-
puts, träbaserade skivor, gipsskivor och andra 
underlag (efter samråd med tillverkaren). 

Korntjocklek: 1.2 - 1.8 mm

Putsmassa av silikon avsedd för dekorativ yt-
behandling av fasader. Efter att ha applicerat 
den färgade grundfärgen GRUNLIT SL på 
väggen två gånger appliceras den med till-
gängliga schabloner för att efterlikna en vägg 
av klinkertegel. Dessutom kan den användas 
för ytbehandling  av väggar inne i byggnader 
på olika väggunderlag, såsom betong, gips-
puts, kalkcementputs, gipsskivor. Innehåller 
KOSBUDPROTECT formula, funktionsmine-
ral, glimmer, dolomit fyllmedel, pigment.

Injekteringsbruk baserat på akrylharts, an-
vänds som ett bindemedel för färgat ballast-
material i MOZALIT mosaikputs.

Används för dekorativa, tunnskikts puts på 
mineralunderlag såsom betong, kalkcement-
putser och i värmeisoleringssystemen KOS-
BUD på cellplast eller mineralull. Använd på 
ytor med stabiliserad fuktighet och avslutad 
härdningsprocess. Putsen kan användas både 
utom- och inomhus. Vit färg.

Korntjocklek: 1.5 och 2 mm.

Dekorativ akrylputs som efterliknar naturlig 
granit. Extremt slagtålig, så att den ger bygg-
nadens grund (sockel) ett bra skydd. Används 
som puts på väggar i vindfångar, terrasser 
och andra platser som är särskilt utsatta för 
skador. Rekomenderad av arkitekter för of-
fentliga byggnader.

Mosaikputs

Färgat ballastmaterial

Dekorativ puts

Injekteringsbruk för mosaikputs med hink

Mineralputs

Dekorativ puts

MOZALIT

KLINKIERIT

MINERALIT

STONEHENGE produkten ingår i serien KOSBUD PRESTIGE LINE

Materialåtgång i kg/m2 4.2-4.6

Materialåtgång i kg/m2 4.3-4.6

Materialåtgång i kg/m2 0.9-1.2

NYHET



fasadputser
TILLVERKARE AV BYGGKEMI OCH FASADISOLERINGSSYSTEM

Självhäftande kartongschablon belagd med 
vattentätt impregneringsmedel. För använd-
ning både inom- och utomhus.

Mått 103x90 cm
1 st - 0.93 m2

Dekorativ akrylputs baserad på kvarts-mate-
rialballast. Tack vare en särskild formula med 
pigment får man en mycket motståndskraftig 
och flexibel puts med en metallisk lyster. VTG 
används i gångstråk, korridorer, storköksloka-
ler, klubbar, frisörsalonger, skönhetssalonger 
och andra offentliga platser.

Självhäftande kartongschablon belagd med 
vattentätt impregneringsmedel. För använd-
ning både inom- och utomhus.

Mått 103x90 cm
1 st - 0.93 m2

Dekorativ puts

Schablon sten

Schablon tegel
VTG produkten ingår i serien KOSBUD PRESTIGE LINE

finkornig grovkornig

Materialåtgång i kg/m2 2.5-2.8 3.1-3.5

grundningar

GRUNLIT – används som underlag under 
putslager vid läggning av värmeisolering 
med systemet KOSBUD samt för grundning 
och förstärkning av andra väggunderlag som 
ska målas och beläggas med puts. Justerar 
vattenförhållandena i underlaget samt stär-
ker det ytterligare och skyddar mot fukt. An-
givet pris gäller grundfärgen: VIT / FÄRGAD.

GRUNLIT-SL – används som underlag under 
silikon putslager vid läggning av värmeiso-
lering med systemet KOSBUD ST samt 
för grundning och förstärkning av andra 
väggunderlag som ska målas och beläggas 
med puts. Justerar vattenförhållandena i 
underlaget samt stärker det ytterligare och 
skyddar mot fukt. Angivet pris gäller grund-
färgen: VIT / FÄRGAD.

Akrylgrundning Silikongrundning
GRUNLIT GRUNLIT-SL

Materialåtgång i kg/m2 0.2-0.3 Materialåtgång i kg/m2 0.2-0.3

NYHET
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grundningar

GRUNLIT-ST – används som underlag under 
silikat putslager vid läggning av värmeiso-
lering med systemet KOSBUD-W samt 
för grundning och förstärkning av andra 
väggunderlag som ska målas och beläggas 
med puts. Justerar vattenförhållandena i 
underlaget samt stärker det ytterligare och 
skyddar mot fukt. Angivet pris gäller  grund-
färgen: VIT / FÄRGAD.

Grunlit-ML – används för att utföra manuell 
eller sprutapplicerat grundskikt under inom-
husfärger. Ökar vidhäftningen och jämnar ut 
underlagets absorberingsförmåga, minskar 
färgåtgången. Rekommenderas på mine-
ralunderlag, gammal färg, gipsskivor.

GRUNLIT-U – används för grundning av 
väggunderlag under putslager, limbruk och 
färglager. Stärker underlaget och jämnar ut 
dess absorberingsförmåga, minskar färgåt-
gången och förbättrar limbrukets vidhäft-
ning. Avsedd för användning på alla sugande 
underlag såsom gipsskivor, gipsputs, kalkce-
mentputs, betongunderlag, gasbetongun-
derlag, tegel m.m.

Grunlit-O – används för grundning av be-
tong-, keramik-, silikat- eller mineralunderlag 
som ska beläggas med gipsputs och kalkce-
mentputs. Primer ökar putsens vidhäftning 
till underlaget, förbättrar applicering av puts 
och jämn torkning. Förhindrar putslossning 
och sprickbildning samt påverkar putsens 
hållbarhet.

GRUNLIT-K – används som underlag med 
kvartssand under putslager vid läggning av 
värmeisolering med systemet KOSBUD-ST 
samt för grundning och förstärkning av andra 
väggunderlag som ska målas och beläggas 
med puts. Förbättrar vidhäftningen avsevärt, 
justerar vattenförhållandena i underlaget 
samt stärker det ytterligare  och skyddar mot 
fukt. Rekommenderas under mosaikputser. 
Angivet pris gäller  grundfärgen: VIT / FÄR-
GAD.

GRUNLIT-G - används för grundning av 
väggunderlag under putslager, limbruk och 
färglager. Stärker underlaget och jämnar ut 
dess absorberingsförmåga, minskar färgåt-
gången och förbättrar limbrukets vidhäft-
ning. Avsedd för användning på alla sugande 
ytor såsom gipsskivor, gipsputs, kalkcement-
puts, betongunderlag, gasbetongunderlag, 
tegel m.m. Rekommenderas särskilt för un-
derlag med dålig bärförmåga.

Primer/mellanstrykningsfärg

Silikatgrundning

Universalgrundning

Spärrprimer

Kvartsgrundning

Djupt penetrerande grundning

GRUNLIT-ML

GRUNLIT-ST

GRUNLIT-U

GRUNLIT-O

GRUNLIT-K

GRUNLIT-G

Materialåtgång i l/m2 0.1-0.2

Materialåtgång i l/m2 0.1-0.2

Materialåtgång i kg/m2 0.2-0.3

Materialåtgång i kg/m2 0.2-0.3

Materialåtgång i kg/m2 0.2-0.3

Materialåtgång i l/m2 0.1-0.2



inomhusfärger

fasadfärger
TILLVERKARE AV BYGGKEMI OCH FASADISOLERINGSSYSTEM

För dekorativa och skyddande färglager på 
alla bärande mineral och organiska fasadun-
derlag, både på nya och renoverade ytor. 
Bildar en matt, hållbar och flexibel belägg-
ning med hög motståndskraft mot svåra 
väderförhållanden. Tillgänglig i vitt och enligt 
färgmodellerna KOSBUD COLOR SYSTEM. 
Berikad med KOSBUDPROTECT formula 
som förhindrar svamp-/algangrepp.

Silikonfärg med ökad motståndskraft mot 
smuts. Används för dekorativa och skyddan-
de färglager på alla bärande mineral och 
organiska fasadunderlag, både på nya och 
renoverade ytor. Bildar en matt, hållbar och 
flexibel beläggning med hög motståndskraft 
mot svåra väderförhållanden. Tillgänglig i vitt 
och enligt färgmodellerna KOSBUD COLOR 
SYSTEM. Berikad med KOSBUDPROTECT 
formula som förhindrar svamp-/algangrepp

Akrylfärg Silikonfärg
MOLN MOLN-SL

Färgåtgång i kg/m2

vid ett lagers applicering 0.1-0.2Färgåtgång i kg/m2

vid ett lagers applicering 0.1-0.2

Silikatfärg med ökad ånggenomsläpplighet, 
används för dekorativa och skyddande färg-
lager på alla bärande mineral och organiska 
fasadunderlag, både på nya och renoverade 
ytor. Bildar en hållbar och flexibel beläggning 
med hög motståndskraft mot svåra väderför-
hållanden. Tillgänglig i vitt och enligt färgmo-
dellerna  KOSBUD COLOR SYSTEM. Berikad 
med KOSBUDPROTECT  formula som för-
hindrar svamp-/algangrepp

Silikatfärg
MOLN-ST

Färgåtgång i kg/m2

vid ett lagers applicering 0.1-0.2

ROYAL COLOR Högkvalitativ satin och latex-
färg för inomhusbruk, vatten- och skurtålig. 
Rekommenderas för att måla representativa 
bostads- och kontorsutrymmen samt våtrum, 
dvs. kök och badrum. På mineral-, disper-
sionunderlägg och underlägg täckta med 
glasfibertapet.

Toppkvalitativ satin vit latexfärg för inomhus-
bruk, beständig mot vatten och skrubbning. 
Rekommenderas för målning av representa-
tiva bostäder och kontor samt för ytor som 
utsätts för direkt vattenspolning, som kök 
och badrum. För mineralunderlag, dispersiva 
underlag och underlag täckta med glasfiber-
tapeter.

Латексная краска ЛЮКС Latex lyxfärg
ROYAL – COLOR ROYAL – WHITE

Materialåtgång i l/m2 0.1-0.2Materialåtgång i l/m2 0.1-0.2

NYHET NYHET
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inomhusfärger

Vitt limbruk avsett för att göra förstärkande 
skikt i värmeisoleringssystemen KOSBUD 
och limma cellplastskivor och dekorativa fa-
sadprofiler.

Limbruk avsett för att limma cellplastskivor 
på sådana underlag som lättbetong, tegel-
block, betongblock, lättklinkerblock och 
sandkalkblock. För användning i värmeisole-
ringssystemen KOSBUD.

Limbruk avsett för att limma mineralullsskivor 
och göra förstärkande skikt i värmeisolerings-
systemet KOSBUD W.

Limbruk avsett för att göra förstärkande skikt 
i värmeisoleringssystemen KOSBUD och lim-
ma cellplastskivor.

Universallim för värmeisoleringssystem på cellplast, vitt

Lim för cellplast

Universallim för värmeisoleringssystem på mineralull

Universallim för värmeisoleringssystem på cellplast

TERMOLEP-U

TERMOLEP-S

TERMOLEP-WU

TERMOLEP-U

Materialåtgång i kg/m2 3.3-4.5

Materialåtgång i kg/m2 3.3-4.5 Materialåtgång i kg/m2 5.0-6.0

Materialåtgång i kg/m2 4.0-5.0

lim för värmeisoleringssystem

NYHET

Dispersiv vit färg för inomhusmålning som 
används på kalkcement underlag, kalkunder-
lag, gipsputs, gipsskivor. Rekommenderas för 
målning av tak och väggar med låga belast-
ningar. Effektiv, stänker ej, för manuell och 
sprutapplicering. 

Högeffektiv, väl täckande dispersiv färg för 
inomhusbruk avsedd för manuell och spru-
tapplicering. Täcker de målade ytorna jämnt 
och noggrant. Har en hög vithetsgrad. Re-
kommenderas särskilt för målning av tak och 
väggar i industrianläggningar och offentliga 
byggnader. För kalkcement underlag, kalkun-
derlag, gipsputs, gipsskivor.

Latexfärg för inomhusmålning Latex ekonomifärg
LATEX PAINT – FINISH LATEX PAINT – SPRINT

Materialåtgång i l/m2 0.1-0.2 Materialåtgång i l/m2 0.1-0.2
NYHET NYHET



lim för keramik och sten
TILLVERKARE AV BYGGKEMI OCH FASADISOLERINGSSYSTEM

Limbruk avsett för att limma keramiska vägg- 
och golvplattor inomhus. Som underlag kan 
användas vanlig betong, cement-och kalkce-
mentputs, cement avjämningsmassa. Bruket 
bör inte användas på avjämningsmassa med 
ingjuten golvvärme.

Vitt, mycket elastiskt lim för keramiska plattor 
och natursten. Produkt med ökad hållfasthet, 
minskad vertikal glidning och förlängd öp-
pen tid. Minimerad risk för kalkutslag genom 
användning av trass. Kan användas på upp-
värmda och kylda underlag. För renovering 
av gamla keramiska underlag med metoden 
“platta på plattan”.

Limbruk är avsett för att limma kakelplattor 
samt vägg- och golvplattor på horisontella 
ytor som inte utsätts för betydande defor-
mationer på grund av temperaturförändring. 
Avsett för alla cementbaserade underlag. Bru-
ket bör inte användas för att lägga plattor på 
avjämningsmassa med ingjuten golvvärme.

Limbruk med förbättrade arbetsegenskaper. 
Bruket är avsett för att limma keramiska vägg- 
och golvplattor både inom- och utomhus. 
Som underlag kan vanlig betong, cement-  
och kalkcementputs, cement avjämnings-
massa användas. Bruket bör inte användas på 
avjämningsmassa med ingjuten golvvärme.

Limbruket TERMOLEP-EL är avsett för att 
limma alla små och stora keramiska plattor, 
dvs. väggplattor, golvplattor, klinker, kakel, 
för styva och deformationskänsliga underlag, 
både inom- och utomhus. Rekommenderas 
för terrasser och avjämningsmassa med in-
gjuten golvvärme.

Elastiskt lim för sten, vitt

Lim för keramik

Lim för kakel

Flexibelt lim

Elastiskt lim

TERMOLEP-K

TERMOLEP-G

TERMOLEP-GR

TERMOLEP-GL

TERMOLEP-EL

Materialåtgång i kg/m2 cirka 3.0

Materialåtgång i kg/m2 cirka 3.0

Materialåtgång i kg/m2 cirka 3.0 Materialåtgång i kg/m2 cirka 3.0

Materialåtgång i kg/m2 cirka 3.0

S1

Pro
dukt zgodny z norm

ą

PN-EN 12004:2008

C1T

S1

Pro
dukt zgodny z norm

ą

PN-EN 12004:2008

C1E

S1

Pro
dukt zgodny z norm

ą

PN-EN 12004:2008

C2E

Pro
dukt zgodny z norm

ą

PN-EN 12004:2008

C2TE

S1

NYHET

Pro
dukt zgodny z norm

ą

PN-EN 12004:2008

C2TE

S1
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Cementbruk och cementgolv

Bruket används för att maskinellt utföra för-
sta putslager som bildar ett bindlager mel-
lan väggen och kalkcementputs inomhus. 
Används under och på bärande väggar och 
skiljeväggar av lättbetongblock, tegel, tegel-
block, silikatblock samt väggar och tak av 
armerad betong.

Självutjämnande cementbruk för att jämna 
ut underlag, lager från 2 mm till 20 mm, av-
sedd för manuell och maskinell bearbetning 
av golv som ska täckas med heltäckande 
PVC-mattor, parkettgolv, keramiska plattor. 
Kan användas på golvvärme.

CW-puts är ett fabriksförberett murbruk ba-
serat på vit cement, sorterat kvarts-ballast-
material med tillsats av medel som förbättrar 
bindning och vidhäftning. Bruket är avsett för 
maskinell och manuell väggputsning med 
alla tillgängliga byggmaterial. 

CW-puts är ett fabriksförberett murbruk ba-
serat på cement, sorterat kvarts-ballastma-
terial med tillsats av medel som förbättrar 
bindning och vidhäftning. Bruket är avsett för 
maskinell och manuell väggputsning med 
alla tillgängliga byggmaterial. 

Tunnskikts självutjämnande cement avjäm-
ningsmassa för lager med en tjocklek från 
1 mm till 10 mm. För cement-, anhydrit-, 
vibrobetong- och betonggolv. Avsedd för 
användning under heltäckande textil- och 
PVC-mattor, golvpaneler, golvplattor, färger 
och epoxibaserade avjämningsmassor. Kan 
användas på golvvärme.

Självutjämnande avjämningsmassa

Bruk för invändig- och utvändig puts

Kalkcementputs, vit

Kalkcementputs

Självutjämnande avjämningsmassa

TERMOSAM-20

FÖRSTA PUTSLAGER

CW-PUTS vit

CW-PUTS grå

TERMOSAM-10

lagertjocklek 1 mm

Materialåtgång i kg/m2 1.6

lagertjocklek 1 mm

Materialåtgång i kg/m2 1.6

lagertjocklek 1 mm

Materialåtgång i kg/m2 1.3Materialåtgång i kg/m2 4.0-5.0

lagertjocklek 1 mm

Materialåtgång i kg/m2 1.3

NYHET

NYHET

NYHET NYHET



TILLVERKARE AV BYGGKEMI OCH FASADISOLERINGSSYSTEM

renoveringsmaterial

Vit hydrofob och frostbeständig puts för re-
novering med hög porositet och ånggenom-
släpplighet. Används på fuktiga underlag 
som innehåller skadliga saltföreningar. För 
maskinell eller manuell applicering inom- 
och utomhus.

Förenlig med WTA-certifikat.

Ett bindande murbruk för att utföra första put-
slagret under putser för renovering RENOLIT 
W och RENOLIT HTR . Reglerar underlagets 
absorberingsförmåga och lämnar det helt 
ånggenomsläppligt, har kort bindningstid 
och hög vidhäftning. Tack vare sin speciella 
formulering är särskilt lämplig för fuktiga un-
derlag som innehåller saltföreningar. Avsedd 
för maskinell eller manuell behandling.

Förenlig med WTA-certifikat.

En speciell puts för renovering som utgör 
ett utjämningsskikt vid tjockare putslager. 
Bildar ett lagringsskikt vid stor belastning av 
underlaget med saltföreningar. Avsedd för 
maskinell och manuell behandling, särskilt 
vid renovering av fuktiga underlag utom- och 
inomhus.

Förenlig med WTA-certifikat.

Hydrofob puts för renovering

Murbruk för renovering Utjämningsputs för renovering

RENOLIT- HTR korn 1.0 mm

RENOLIT- S korn 4.0 mm RENOLIT- W korn 2.0 mm

lagertjocklek 1 cm

Materialåtgång i kg/m2 11

lagertjocklek 1 mm

Materialåtgång i kg/m2 0.7

lagertjocklek 1 cm

Materialåtgång i kg/m2 11

NYHET

NYHET NYHET
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gips, gipsspackel

GTR gips är en gipsputs som appliceras ma-
nuellt i ett lager i torra utrymmen med relativ 
luftfuktighet som understiger 70%. Putsen är 
en blandning av gips, mineralfyllmedel, lätt 
mallastmaterial och modifieringsmedel. 

Toppkvalitativ produkt för att spackla väggar 
och tak. Gips/polymer spackel i snövit färg 
tack vare de vita råvaror som används i den: 
gipsmjöl av malen marmor. Särskilt utvalda 
förädlande komponenter gör att massan 
förbereds lätt, appliceras och spacklas jämnt. 
Det är en förstklassig gipsspackel. Rekom-
menderat skikttjocklek 1 mm-2 mm.

Färdig spackelmassa förpackad i hinkar. An-
vänds för att utföra både förberedande och 
övre spackelskikt. Perfekt för manuell eller 
maskinell spackling inomhs på sådana ytor 
som betong, gipsputs, kalkcementputs och 
gipsskivor. Vid användning med maskin ska 
tillräcklig mängd vatten hällas i. Efter applice-
ring på underlaget torkar massan snabbt och 
är lätt att slipa. Tjockleken av ett lager får inte 
överstiga 3 mm. Kan appliceras i flera lager. 

Fiberförstärkt spackelmassa GS 500 används 
för stark fogning av gipsskivor. Användning 
av den moderna generationens fibrer ger 
effekt av mikro-förstärkning och ökar fogens 
styrka. Detta förhindrar bildning och sprid-
ning av sprickor. Hållfasthetsegenskaper har 
ytterligare förbättrats genom användning av 
alpha gips.

Avsedd för förberedande utjämning av ytor 
vid efterarbeten inomhus. Det är möjligt att 
applicera skikt upp till 1 cm. Särskilt lämplig 
för att fylla alla slags defekter, repor, sprickor 
i putsen. Avsedd även för att fästa plastplug-
gar och täcka elinstallationer.

Avsedd för att spackla väggar och tak. An-
vänds som övre skikt som är avsett för slip-
ning. Rekommenderad tjocklek på applicerat 
skikt bör variera mellan 1 mm och 2 mm. En 
blandning av finmalen gips, vitt gipsmjöl och 
modifierande komponenter.

Gipsspackel, lyxig

Dolomit spackelmassa Fiberförstärkt spackelmassa 

Gipsputs för manuell applicering Gipsspackelmassa för mångsidigt bruk

Gipsspackel, vit
GS 300

GS 400 GS 500

GTR GS 100

GS 200

lagertjocklek 1 mm

Materialåtgång i kg/m2 cirka 1.0

lagertjocklek 1 mm

Materialåtgång i kg/m2 cirka 1.0

lagertjocklek 1 mm

Materialåtgång i kg/m2 cirka 1.0

lagertjocklek 1 mm

Materialåtgång i kg/m2 cirka 0.8

lagertjocklek 1 mm

Materialåtgång i kg/m2 cirka 1.0

lagertjocklek 1 mm

Materialåtgång i kg/m2 cirka 0.8



TILLVERKARE AV BYGGKEMI OCH FASADISOLERINGSSYSTEM

gips, gipsspackel

Lösningsmedelslösning för grundning som 
innehåller kemiska tillsatser som möjliggör 
djup penetration av till och med ett lätt fuk-
tigt underlag. Produkten rekommenderas 
särskilt som grundning för alla slags takpapp 
som smälts samman med värme, betong, 
stål, eternit, väggsulor, betongbjälklag m.m.

Tjockleken av ett lager 0,3 – 0,5 mm.
Antal lager:
grundning - 1, lätt hydroisolering - 2-3.

Lösningsmedelslösning som innehåller syn-
tetkautschuk samt tillsats av hartser och ke-
miska föreningar och som tillåter vidhäftning 
även till ett lätt fuktigt underlag. För underhåll 
av takpapp och för att utföra vattentäta be-
läggningar på sådana ytor som betong, vägg-
sulor, betongbjälklag, industriella tankar m.m
Underhåll av takpapp, Vattentätning. Yttertak, 
fundament, vattentankat.

Tjockleken av ett lager 0.5 – 0.8 mm.
Antal lager - 2-4.

Flytande en-komponents, halvflytande tät-
ningsmassa för inom- och utomhusbruk, t.ex. 
balkonger, terrasser, badrum, duschar, toalet-
ter, tvättstugor, källare. Efter torkning bildar 
en mycket flexibel, vattentät, frostbeständig 
beläggning som ordentligt vidhäfter till un-
derlaget. 

Tjockleken av ett lager 0.6 – 0.8 mm.
Antal lager - min. 2.

Snabb att förbereda, perfekt för limning av 
gipsskivor.  Avsett även för murning av vägg-
ar med PRO-MONTA skivor. Användning av 
fyllmedlets fina fraktion blockerar inte fyll-
medlet “spont- och notsidor” vid murning.

Flexibelt två-komponents tätningsbruk av-
sett för vattentät isolering av balkonger, käl-
lare, terrasser och för att isolera fundament. 
I kombination med glasfiberväv rekommen-
deras särskilt på platser som är utsatta för 
varierande väderförhållanden. Kan användas 
för att täta golv i badrum, duschar, kök och 
källare. 

Antal lager - 2-3.

Hartsmodifierad asfalt/kautschuk massa Hartsmodifierad asfalt/kautschuk massa 

Vattentät folie, utvändig 

Gipslim för mångsidigt bruk

Flexibelt tvåkomponents tätningsbruk 

IZOLIT-G IZOLIT- P

FOLIT-Z

KGU

HYDROLIT

Materialåtgång i kg/m2 
per lager 1.5-1.6

Materialåtgång i kg/m2 
per lager 0.5-0.8

Materialåtgång i kg/m2 3.0-5.0

Materialåtgång i kg/m2 
per lager 0.7-1.0

Materialåtgång i kg/m2 
per lager 0.2-0.3

vattentätning
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vattentätning

Dispersionsmassa som baseras på vattenba-
serade asfalter modifierade med kautschuk 
för underhåll av takbeläggningar, för fuktiso-
lering under golvet i källare, garage, terrasser, 
balkonger och för att skydda underjordiska 
delar av byggnader, dvs. väggsulor m.m., mot 
fukt. Innehåller inga lösningsmedel, för an-
vändning i direkt kontakt med cellplast. 

Tjockleken av ett lager ca 1 mm.
Antal lager 2-4.

Bitumenmassa som innehåller syntet-
kautschuk och tillsatser av hartser och kemis-
ka föreningar och som förbättrar vidhäftning-
en även till lätt fuktigt underlag. Som massa 
kan eliminera betydande förflyttning Avsett 
för att limma takpapp av asfalt till underlag, 
limma ihop takpapp, utföra fogfria vatten-
täta beläggningar på underjordiska delar av 
byggnaden. För utomhusbruk. 

Antal lager: för limning av takpapp - 1, vatten-
tätning 2-4.

Bitumenmassa, högt modifierad med syn-
tetkautschuk, innehåller förstärkande fibrer 
och kemiska tillsatser som gör att massan 
kan användas på lätt fuktiga underlag. Som 
massa kan eliminera betydande förflyttning 
av underlaget, används för att åtgärda skad-
or och laga hål i takbeläggningar. Tätar alla 
genomföringar som går genom byggnadens 
konstruktioner samt är lämplig för tätning av 
badkar. För utomhusbruk. 

Antal lager 2-4.

Bitumen-kautschuk massa som inte innehåll-
er något lösningsmedel i pastaform med ut-
märkt vidhäftning till betong, murade väggar, 
trä, gipsskivor m.m. För användning som vat-
tentät golvisolering av terrasser, balkonger, 
källare, garage m.m. Rekommenderas särskilt 
lim för cellplast och XPS-skivor.

Antal lager beroende på behoven.

Flexibel bitumenmassa, högt modifierad med 
syntetkautschuk, innehåller förstärkande fib-
rer och kemiska tillsatser som gör att massan 
kan användas på våta underlag och under 
vatten. Som massa kan eliminera betydande 
förflyttning av underlaget, används för att 
åtgärda skador och laga hål i takbeläggning-
ar. Tätar alla genomföringar som går genom 
byggnadens konstruktioner samt är lämplig 
för tätning av badkar. För utomhusbruk. Kan 
användas i direkt kontakt med cellplast. 

Antal lager 2-3.

Asfalt/kautschuk dispersionsmassa 

Fiberförstärkt asfalt/kautschuk massa 

Asfalt/kautschuk dispersionsmassa

Fiberförstärkt asfalt/kautschuk massa

BINDEMEDEL SOM ANVÄNDS KALLT

DYSPERLIT

OLKOLIT

STYRLIT

OLKOLIT-PLUS

Materialåtgång i kg/m2 
per lager 1.5-1.6

гидроизоляция склеивания 
пенополистирола

Materialåtgång i kg/m2 
per lager прибл. 1.2 0.8-2.0

Materialåtgång i kg/m2 
per lager прибл. 1.2

Materialåtgång i kg/m2 
per lager 0.6-1.0

Materialåtgång i kg/m2 
per lager 0.2-0.3



skum, rengöringsmedel
TILLVERKARE AV BYGGKEMI OCH FASADISOLERINGSSYSTEM

En-komponents högeffektivt skum för mon-
tering och tätning för att täta fönster/ och 
dörramar, fönsterbänkar, rullgardiner, trapp-
steg vid montering. Fyllning och isolering av 
rör- och kabelgenomföringar, centralvärme-
element, vatten- och avloppssystem. Fyllning 
och ljudisolering av skiljeväggar, prefabri-
cerade element i stommen samt för att fylla 
sprickor i vägg- och takkopplingar. 

Enkomponent polyuretanskum med 
pistolapplikator avsett för professionell 
montage, tätande och ljuddämpande. 
Lågtrycksformel eliminerar problem med 
karmskador och garanterar rätt tätning av 
alla gap.

Bioaktivt medel baserat på högeffektiva 
bekämpningsmedel mot lavar och svamp. 
Mycket effektivt vid borttagning av biolo-
giska föroreningar som är skadliga för bygg-
naden. Avsett för rengöring och underhåll 
av murade, betong konstruktionselement 
samt alla byggmaterial såsom keramik, sten, 
gasbetong. Perfekt vid renovering av fasader 
samt alla typer av färglager och puts. 

En-komponents högeffektivt skum för mon-
tering och tätning för att täta fönster/ och 
dörramar, fönsterbänkar, rullgardiner, trapp-
steg vid montering. Fyllning och isolering av 
rör- och kabelgenomföringar, centralvärme-
element, vatten- och avloppssystem. Fyllning 
och ljudisolering av skiljeväggar, prefabri-
cerade element i stommen samt för att fylla 
sprickor i vägg- och takkopplingar. 

Enkomponent lågtryckslim av PPU-
polyuretan med pistolapplikator 
för limning av cellplastskivor i BSO 
husvärmesystem och EPS- samt XPS-
skivor i fundamentuppvärmning och 
husuppvärmning av grundläggande delar, 
t.ex. källare.
Egenskaper:
•  lätt- och enkelhanterat, möjliggör snabbt 

utförande av uppvärmningsarbeten (preli-
minär härdning efter 2 timmar, helt härdat 
redan efter 24 timmar),

•  mycket bra adhesion på bituminösa under-
lag (lösningsmedelsfria KMB massor, svets-
papp) och alla minerala underlag

•  utmärk adhesion på betong-, mineral- och 
keramiska underlag, puts osv.

•  Kan användas inom brett temperaturområ-
de.

Pistolskum i polyuretan

Lågtrycksskum för sprutning 

Bekämpningsmedel mot svamp och lavar 

Montageskum i polyuretan

Polyuretanlim för cellplast

BIOLIT

Materialåtgång i l/m2 0.1

NYHET
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färgpalett

AK-200

AK-201

bK-202

BK-203

CK-204

DK-205

AK-210

AK-211

CK-212

AK-213

BK-214

CK-215

AK-220

AK-221

AK-222

CK-223

DK-224

CK-225

AK-230

AK-231

AK-232

AK-233

BK-234

CK-235

AK-240

AK-241

AK-242

BK-243

CK-244

CK-245

BK-250

BK-251

DK-252

BK-260

CK-261

CK-262

AK-270

AK-271

AK-272

BK-280

CK-281

CK-282

AK-360

AK-361

BK-362

BK-363

BK-364

CK-365

AK-370

AK-371

BK-372

BK-373

CK-374

DK-375

AK-430

AK-431

AK-432

BK-433

BK-434

DK-435

AK-440

AK-441

BK-442

BK-443

CK-444

DK-445

AK-450

AK-451

BK-452

BK-453

CK-454

DK-455

AK-400

BK-401

CK-402

BK-410

BK-411

DK-412

BK-350

BK-351

DK-352

DK-353

DK-354

DK-355



TILLVERKARE AV BYGGKEMI OCH FASADISOLERINGSSYSTEM

ACRYLIT / ACRYLIT -SL / ACRYLIT-ST / CHMURKA / CHMURKA-SL / CHMURKA-ST

BK-290

DK-291

DK-292

BK-300

CK-301

DK-302

BK-310

CK-311

CK-312

BK-320

DK-321

DK-322

AK-470

AK-471

AK-472

BK-473

CK-474

DK-475

BK-480

BK-481

CK-482

AK-490

BK-491

CK-492

AK-500

AK-501

AK-502

BK-503

CK-504

DK-505

AK-510

AK-511

AK-512

BK-513

CK-514

DK-515

AK-520

AK-521

BK-522

BK-523

CK-524

DK-525

BK-330

CK-331

DK-332

DK-333

DK-334

DK-335

DK-340

BK-341

CK-342

DK-343

DK-344

DK-345

BK-380

BK-381

CK-382

CK-383

CK-384

CK-385

AK-390

BK-391

BK-392

DK-393

CK-394

DK-395
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