
Innowacyjne pomysły, 
nowoczesne technologie, 
systemowe rozwiązania. 

Stała współpraca i kontakt 
z wykonawcami. Szkolenia, 
targi, pokazy. Program 
partnerski dla wykonawców.

Chemia budowlana 
najwyższej jakości.
Produkty dla 
profesjonalistów.
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KATALOG PRODUKTÓW WIM

Firma WIM prowadzi działalność już od 2006 roku. 
Od 6 lat oferta produktów i zakres działalności sta-
le się rozszerza, zachowując przy tym 100% kapi-

tału polskiego. Przez ten czas firma uzyskała miano spe-
cjalisty w produkcji kompletnych rozwiązań do montażu 
okładzin ceramicznych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, WIM 
oferuje doradztwo zarówno w doborze odpowiednich 
produktów, jak i technologii. 

Spółka specjalizuje się głównie w produkcji komplekso-
wych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie instalowania 
płytek ceramicznych (zaprawy klejowe i do spoinowa-
nia, materiały do wykonywania hydroizolacji) oraz inno-
wacyjnych materiałów służących do suchej zabudowy 
z płyt budowlanych, a także posadzkowych powłok 
z żywic epoksydowych.

Produkty do montażu płytek ceramicznych, stanowiące 
podstawę oferty WIM, są obecne na rynku od początku 
działalności firmy. Zostały one zastosowane między 
innymi w obiektach takich firm i instytucji jak: Wojskowy 
Instytut Medyczny, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny czy wysokiej klasy 
biurowiec Mokotów Plaza w Warszawie. Wysoka i po-
twierdzona jakość, ale i innowacyjność oraz wsparcie 
handlowo-techniczne, przyczyniły się do tego, że firmie 
WIM zaufali projektanci i wykonawcy licznych centrów 
handlowych, hoteli, szpitali czy najróżniejszych ośrod-
ków przemysłowych w całej Polsce.

Od samego początku działalności, WIM ściśle współpra-
cuje z Polskim Zrzeszeniem Płytkarzy (PZP). Organizuje 
szkolenia, konferencje i kongresy branży budowlanej. 
Dzięki tej współpracy WIM może polecić swoim klientom 
wykwalifikowanych fachowców z zakresu szeroko poję-
tych rozwiązań budowlanych, a członkowie PZP mogą 
pomagać w promowaniu profesjonalnych produktów 
i narzędzi glazurniczych, stawiając przede wszystkim na 
jakość polecanych wyrobów.

Firma organizuje kilkaset szkoleń rocznie na, których 
są omawiane nowinki techniczne, najnowsze produkty. 
Są to szkolenia z zakresu doradztwa technicznego 
(odpowiednie technologie i materiały); doskonalące 
umiejętności zawodowe i przygotowujące do uzyskania 
certyfikatów zawodowych. 

Gdynia, stadion Arka Gdynia

POLSKI PRODUCENT NOWOCZESNYCH 
SYSTEMÓW CHEMII BUDOWLANEJ

Warszawa, Newcity
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Pomysł „Nowoczesnej łazienki” zrodził się z obserwacji europejskich tren-
dów i kontaktów z wykonawcami. Proponowane przez nas rozwiązania 
są nowoczesne – designerskie i funkcjonalne, co jest istotne z punktu wi-
dzenia klientów. Fachowcy cenią sobie szybkość i łatwość montażu oraz 
ich niezawodność. Nowoczesna łazienka to: system wodoodpornych płyt 
budowlanych do zabudowy łazienek WIM Platte System, specjalny system 
mat uszczelniających do kabin prysznicowych i łazienek oraz nowoczesny 
brodzik, który licuje się z podłogą.

Płyty budowlane są alternatywą dla suchej zabudowy, wykonywanej z płyt gipsowo-kartono-
wych. W odróżnieniu od płyt g-k są wykonane z materiałów całkowicie odpornych na działanie 
wody. Ich rdzeń jest zrobiony z XPS-u powleczonego obustronnie siatką i zaszpachlowanego 
specjalną masą cementową. Płyty są lekkie, łatwe w obróbce, mogą służyć jako suchy jastrych do
wyrównywania powierzchni, a także do wykonywania szybkiego montażu, bez użycia stelaża, jako 
blat pod umywalkę, obudowa wanny czy różnego rodzaju ściany prysznicowe. Posiadają wysoką 
termoizolacyjność i wysoką izolacyjność akustyczną.

Maty uszczelniające są nowoczesnym sposobem wykonywania uszczelnień łazienkowych.
Z powodzeniem zastępują wszelkiego rodzaju płynne folie. Są paroizolacyjne, szybkie i proste
w montażu, skracają czas pracy, gwarantując wysoki poziom uszczelnienia. Po przyklejeniu maty 
do ściany za pomocą kleju cementowego klasy C2 od razu można stosować na nie okładzinę cera-
miczną. Maty szczególnie polecane są w miejscach, w których występuje konstrukcja drewniana.

Brodzik licowany z podłogą jest naszym nowym designerskim rozwiązaniem. Brodzik nie wy-
różnia się od reszty podłogi, jest w całości wyklejany płytkami takimi samymi jak na całej podłodze, 
dając poczucie większej przestrzeni w łazience. Konstrukcja brodzika składa się ze wspomnianej 
płyty budowlanej zintegrowanej z odpływem wody, który w bardzo prosty i szybki sposób łączy się 
z syfonem osadzonym w zagłębieniu posadzki. Brodzik posiada wyprofi lowane spadki ułatwiające 
wykonawcy układanie płytek. Takie rozwiązanie daje pewność uszczelnienia oraz swobodę odpły-
wu wody. Dla użytkownika ostatecznego jest to modne rozwiązanie, dla wykonawcy duże ułatwie-
nie oraz możliwość poszerzenia zakresu wykonywanych w łazience prac.

Brodzik posadzkowy WIM PLATTE
LEKKI ELEMENT NOŚNY DO TWORZENIA 
WYKOŃCZEŃ TYPU WALK IN W KABINACH 
PRYSZNICOWYCH I NATRYSKACH, 
PRZEZNACZONY DO POKRYWANIA 
PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

 WŁAŚCIWOŚCI:
Brodzik posadzkowy WIM PLATTE jest elementem nośnym wykonanym z płyty budowlanej wraz
z wyposażeniem. Posiada wytyczone spadki oraz zamontowany integralnie odpływ liniowy. Zastę-
puje tradycyjne brodziki umożliwiając licowanie płaszczyzny brodzika z pozostałą częścią posadzki 
bez stopni i progów dając rozwiązanie typu walk in. Produkt przeznaczony jest do pokrywania 
okładziną ceramiczną (płytki ceramiczne, kamień naturalny, mozaika szklana). Fabrycznie mon-
towany  odpływ, gwarantuje 100% szczelność, a wytyczone na płycie spadki, swobodny odpływ 
wody. W skład zestawu oprócz płyty brodzikowej wchodzi także syfon, 4,5 mb taśmy uszczelniającej 
WIM oraz ruszt maskujący odpływ. W standardzie znajduje się ruszt do wypełnienia płytkami lub 
kamieniem naturalnym. Na zamówienie, za dodatkową opłatą dostępne są również inne wersje 
wykończenia np. listwa szklana lub ruszt stalowy z dekoracyjnym ażurowaniem. Zastosowane 
do wykonania płyty  materiały w tym szczególnie rdzeń z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) za-
pewniają wysoką izolacyjność termiczna eliminując zjawisko zimnej posadzki. Ponadto brodzik po 
zamontowaniu odznacza się w wysoką stabilnością oraz wytrzymałością na nacisk i inne obcią-
żenia. Jest przy tym niezmiernie łatwy do utrzymania w czystości. Wyrób charakteryzuje się cał-
kowitą wodoodpornością, odpornością na degradacje biologiczną i chemiczną w tym szczególnie 
powstawanie grzybów i pleśni. Zastosowany syfon renomowanego producenta dzięki użytym do 
jego wykonania materiałom najwyższej jakości oraz specjalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym 
gwarantuje długotrwałą żywotność oraz bezawaryjność i komfort użytkowania. W szczególności 
zapewnia dużą wydajność odpływu wody oraz zapobiega wydostawaniu się brzydkich zapachów
z instalacji odpływowej. Płyta brodzikowa posiada grubość 50 mm po obrysie zewnętrznym
i 45 mm w miejscu zamontowania odpływu.

 ZASTOSOWANIE:
Produkt przeznaczony jest do stosowania w kabinach prysznicowych i natryskach oraz innych 
miejscach odpływu wody licujących się z posadzką. Doskonale sprawdza się w łazienkach, pokojach 
kąpielowych, SPA &Wellness czy w innych obiektach rekreacyjnych. Jego zastosowanie pozwala na 
uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobodę aranżacji łazienki i innych miejsc gdzie może 
być zabudowany. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom produkt jest łatwy, wygodny i szybki w mon-
tażu dla glazurników i instalatorów. Brak barier oraz wysoka wytrzymałość na nacisk sprawia, że 
brodzik doskonale nadaje się do zastosowania w prysznicach lub natryskach przystosowanych dla 
potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
W miejscu posadowienia brodzika dokonać wybrania w wylewce betonowej na głębokość 15 cm 
w formacie odpowiadającym kształtowi i wymiarom brodzika. Podejmując decyzję o zainstalowa-
niu  brodzika jeszcze na etapie projektowania mamy możliwość podczas wykonywania posadzki 
cementowej - pozostawić miejsce w którym brodzik ma być zmontowany wolnym od wypełnienia 
betonem. Wyprowadzona rura odpływowa powinna znajdować się poniżej poziomu posadzki na 
takiej wysokości aby po podłączeniu do niej syfonu posiadała nadal spadek w kierunku instalacji 
odpływowej.  

 MONTAŻ SYFONU
Płytę brodzikową umieścić w miejscu przewidzianego zainstalowania sprawdzając dopasowanie 
wybrania w posadzce do wymiarów płyty i dokonując ewentualnej korekty. Następnie przez otwór  
odpływowy w płycie brodzikowej oznaczyć na podłożu miejsce wyjścia króćca którym odpływ jest 
zakończony. Jest to wystający od spodu płyty metalowy element długości około 5 cm, którym płyta
brodzikowa łączy się z syfonem. W miejscu oznaczenia umieścić syfon w taki sposób aby otwór
w górnej jego części znajdowała się dokładnie w jednej osi z króćcem i aby elementy te bez prze-
szkód mogły się łączyć. Górna część syfonu jest jednocześnie elementem dystansowym regulują-
cym wysokość syfonu względem płyty brodzikowej i powierzchni posadzki. Jej dopasowanie odby-
wa się poprzez przycięcie piłką na odpowiednią wysokość. W najwyższym punkcie syfon powinien 
znajdować się 6 cm poniżej poziomu posadzki. Następnie podłączyć syfon do rury odpływowej. 
W celu zapobieżenia przesuwaniu się syfonu ustabilizować go na podłożu zaprawą montażową. 
Po osadzeniu syfonu sprawdzić jeszcze raz czy króciec odpływowy płyty brodzikowej znajduje się 
w jednej osi z otworem w elemencie dystansowym syfonu i czy jest możliwe ich bezproblemowe 
połączenie. Próbę połączenia wykonujemy bez zamontowanego w otworze pierścienia samousz-
czelniającego. Pierścień możemy umieścić w otworze dopiero po upewnieniu się, że elementy do 
siebie pasują. Najlepiej zrobić to bezpośrednio przed montażem końcowym. Przeprowadzić próbę 
szczelności syfonu napełniając go wodą. Po sprawdzeniu dopasowania poszczególnych elementów 
oraz próbie szczelności zamontować dookoła wybrania izolujący pasek brzegowy a następnie  uzu-
pełnić zaprawą cementową do wysokości 6 cm poniżej poziomu posadzki, tak aby była widoczna 
tylko górna powierzchnia elementu dystansowego syfonu.

 MONTAŻ PŁYTY BRODZIKOWEJ
Do montażu płyty brodzikowej możemy przystąpić po wyschnięciu i związaniu uzupełniającej zaprawy 
cementowej. Elastyczną zaprawę klejąca WIM FLEX lub WIM SUPERFLEX S1 nanieść całopowierzchniowo 
na spodnią część płyty oraz na wykonane wcześniej uzupełnienie  we  wnęce. Zwrócić uwagę aby zapra-
wa klejowa całkowicie wypełniła przestrzeń między płytą a podłożem. Umieścić płytę w wybraniu tak 
aby króciec odpływowy wsunął się w otwór z uszczelką w nasadzie elementu dystansowy syfonu, po 
czym płytę docisnąć i wypoziomować. W celu ułatwienia montażu króciec odpływowy oraz uszczelkę w 
syfonie pokryć wcześniej  pasta monterską. Po wypoziomowaniu płyty miejsce jej połączenia z pozostałą 
częścią posadzki uszczelnić specjalną taśmą uszczelniającą WIM FLEXBAND przyklejaną do podłoża za 
pomocą WIM FLEX lub WIM SUPERFLEX S1. Następnie całość pokryć dwukrotnie masą hydroizolacyjną 
WIM PŁYNNA FOLIA.    

 MONTAŻ OKŁADZINY CERAMICZNEJ
Płytki montować na elastycznej zaprawie klejącej WIM FLEX, WIM SUPERFLEX S1 lub WIM DIAMOND 
FLEX S2. Ta ostatnia zaprawa szczególnie jest zalecana do montażu mozaiki szklanej. Zaprawę klejącą 
nanosić na płytę brodzikową jednolitą grubością warstwy. Przy układaniu płytek respektować załamania 
płyty ułatwiające dopasowanie płytek do wytyczonych spadków.

   DANE TECHNICZNE: 
Rdzeń płyty brodzikowej wykonany z polistyrenu ekstrudowanego, zbrojony obustronnie siatką
z włókna szklanego i pokryty specjalną wysokojakościową zaprawą cementowa wzbogaconą żywicami 
syntetycznymi.
Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 36 kg/m3
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 0,3 MPa
Wodochłonność:

• po 1 h ≤ 1 kg/m2
• po 24 h ≤ 1 kg/m2

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych:
• po 28 dniach w warunkach laboratoryjnych:  ≥ 0,4 MPa
• po 7dniach w warunkach laboratoryjnych i 21dniach w wodzie: ≥ 0,4 MPa
• po 7dniach w warunkach laboratoryjnych i 14 dniach w temp. +70ºC: ≥ 0,4 MPa
• po 7dniach w warunkach laboratoryjnych i 21dniach w wodzie a następnie po 25 cyklach 

zmrażania i rozmrażania w wodzie : ≥ 0,14 MPa
Klasa reakcji na ogień: E
Wydajność syfonu (szybkość przepływu wody): 0,8 – 1,0 litr/sekundę
Wysokość zasyfonowania: 5 cm 

Grubość (mm) Szerokość (mm) Długość (mm)

30 900 900

30 900 1000

30 900 1100

30 1000 1000

30 1000 1100

DOSTĘPNE WYMIARY PŁYTY BRODZIKOWYCH WIM PLATTE 



INNOWACJA W ARANŻACJI WNĘTRZ

TECHNOLOGIE MONTAŻU PŁYTY 
montaż na zaprawę klejową montaż z zastosowaniem kołkowania

PŁYTA BUDOWLANA
To wielofunkcyjny, nowoczesny wyrób – lekki, czysty, łatwy do transportu 
oraz prosty i szybki w obróbce. Jest przy tym niezwykle trwały. Odznacza 
się dużą wytrzymałością na obciążenia oraz sztywnością wykonanej kon-
strukcji. Jest odporny na działanie wody oraz stanowi dobrą izolację ter-
miczną oraz akustyczną. WIM Platte przeznaczona jest do wyrównywania

Jest elementem nośnym wykonanym z płyty budowlanej z wy-
tyczonymi spadkami i z zamontowanym integralnie odpływem 
liniowym, przeznaczonym do pokrywania okładziną ceramicz-
ną (płytki ceramiczne, kamień naturalny, mozaika szklana).
Fabrycznie montowany odpływ, gwarantuje 100% szczelności,
a wytyczone na płycie spadki – swobodny odpływ wody. Dzięki 
zastosowanym rozwiązaniom produkt jest łatwy, wygodny i szyb-
ki w montażu dla glazurników, wykonawców. Jego zastosowanie 
pozwala na uzyskanie efektu większej przestrzeni oraz swobod-
nej jej aranżacji. Doskonale sprawdza się w łazienkach, pokojach
kąpielowych, SPA & Wellness czy w innych obiektach rekreacyj-
nych. W skład zestawu brodzikowego wchodzi: syfon, taśma 
uszczelniająca, ruszt do wyklejenia płytkami. 

Dzięki swoim specjalnym właściwościom płyta budowlana WIM 
Platte doskonale nadaje się do stosowania w miejscach narażo-
nych na intensywne działanie wilgoci i skroplonej wody tj. łazien-
kach, kabinach prysznicowych, łaźniach parowych. Jest tam sto-
sowana do obudowy urządzeń sanitarnych, wanien, brodzików, 
podtynkowych systemów instalacyjnych itp. jako bezpośrednie 
podłoże pod okładziny z płytek ceramicznych i mozaiki.
Łączenia konstrukcji nośnych blatu pod umywalkowego, obudo-
wy wanien i stelaży podtynkowych oraz innych elementów wy-
konywanych z płyty budowlanej wykonuje się za pomocą klejo-
-uszczelniaczy poliuretanowych, stabilizowanych w początkowym 
okresie specjalnymi wkrętami o dużym skoku gwintu.

WIM Platte może być stosowana jako materiał do konstruowania 
różnego rodzaju półek i wnęk, blatów pod umywalki, stopni, sie-
dzisk i innych elementów stanowiących jednocześnie wyposaże-
nie pomieszczeń. Można ją również wykorzystać do estetycznej 
obudowy przewodów, rur odpływowych oraz pionów wodno-
-kanalizacyjnych. Duża wytrzymałość i sztywność wykonanych 
z płyty budowlanej konstrukcji wraz z odpowiednim systemem 
mocującym sprawia, że bardzo dobrze sprawdza się przy wyko-
nywaniu suchej zabudowy w tym przy wznoszeniu ścian i ścianek 
działowych. Płyta w szczególności może być wykorzystywana do 
wyrównywania powierzchni ścian, eliminując konieczność stoso-
wania ciężkich i czasochłonnych w obróbce tradycyjnych cemento-
wych zapraw wyrównujących czy też tynków gipsowych. Jest też 
doskonałym podłożem pod okładziny z płytek ceramicznych.

PŁYTA BRODZIKOWA WIM Platte

OBUDOWY WANIEN

WYKONYWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

i zabudowywania powierzchni ścian oraz podłóg wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń, szczególnie w obszarach narażonych na działanie wody 
oraz wilgoci. Płyta jest wyjątkowo łatwa w obróbce, dzięki czemu można
w prosty sposób wykonać dowolnie kształty zabudowy, od prostych
kątów po formy półokrągłe.

Wyrównywanie podłoża za pomocą płyty 
budowlanej metodą całopowierzchniową 
z użyciem zaprawy klejącej.

Płyta budowlana po zamocowaniu całą 
powierzchnią.

Przy bardzo nierównych powierzchniach 
z odchyłami w pionie lub poziomie 
stosujemy metodę kołkowania.

Po stwardnieniu zaprawy w wykonane 
uprzednio w płycie otwory wprowadzamy 
elementy kotwiące a następnie dobijamy 
je młotkiem do lekkiego zagłębienia.

•  Szybki i łatwy montaż
•  Idealne wyrównanie podłoża
•  Doskonała izolacja termiczna
•  Doskonała izolacja akustyczna
•  Całkowita wodoodporność
•  Idealne podłoże do układania płytek
•  Swoboda aranżacji wnętrz
•  Bardzo lekka
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PŁYTA BUDOWLANA WIM PLATTE
PŁYTA BUDOWLANA
PŁYTA BRODZIKOWA LEKKI ELEMENT NOŚNY DO WYKONYWANIA PRAC 

WYKOŃCZENIOWYCH I LEKKIEJ ZABUDOWY,
PRZEZNACZONY DO POKRYWANIA PŁYTKAMI
CERAMICZNYMI

 Do zespolenia z podłożem
 Na warstwie rozdzielającej
 Jako posadzka pływająca
 Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

 WŁAŚCIWOŚCI:
Płyta budowlana WIM PLATTE to wielofunkcyjny, nowoczesny wyrób – lekki, czysty, łatwy do trans-
portu oraz prosty i szybki w obróbce. Jest przy tym niezwykle trwały. Odznacza się dużą wytrzyma-
łością na obciążenia oraz sztywnością wykonanej konstrukcji. Jest odporny na działanie wody oraz 
stanowi dobrą izolację termiczną oraz akustyczną. WIM PLATTE przeznaczona jest do wyrównywania
i zabudowywania powierzchni ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w obszarach 
narażonych na działanie wody oraz wilgoci. Płyta jest łatwa w obróbce, dzięki czemu można w pro-
sty sposób wykonać dowolnie kształty zabudowy, od prostych kątów po formy półokrągłe. 

 ZASTOSOWANIE:
Dzięki swoim specjalnym właściwościom płyta budowlana WIM PLATTE doskonale nadaje się do 
stosowania w miejscach narażonych na intensywne działanie wilgoci i skroplonej wody tj. łazien-
kach, kabinach prysznicowych, łaźniach parowych. Jest tam stosowana do obudowy urządzeń 
sanitarnych (wanien, brodzików, podtynkowych systemów instalacyjnych itp.) jako bezpośrednie 
podłoże pod okładziny z płytek ceramicznych, mozaiki, tynki strukturalne lub powłoki malarskie. 
WIM PLATTE może być stosowana jako materiał do konstruowania blatów pod umywalki, półek, 
stopni, siedzisk i innych elementów stanowiących jednocześnie wyposażenie pomieszczeń. Można 
ją również wykorzystać do estetycznej obudowy przewodów, rur odpływowych i pionów wodno-
-kanalizacyjnych. Duża wytrzymałość i sztywność wykonanych z płyty budowlanej konstrukcji 
wraz z odpowiednim systemem mocującym sprawia, że wyjątkowo dobrze sprawdzają się rów-
nież przy wykonywania suchej zabudowy w tym przy wznoszeniu ścian i ścianek działowych. Płyta
w szczególności może być wykorzystana także do wyrównywania powierzchni ścian eliminując 
konieczność stosowania ciężkich i czasochłonnych w obróbce tradycyjnych cementowych zapraw 
wyrównujących czy też tynków gipsowych. Płyta stanowi doskonałe podłoże pod okładziny z płytek 
ceramicznych jak również pod dekoracyjne masy szpachlowe.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD MONTAŻ PŁYT BUDOWLANYCH:
Podłoża na których będzie montowana płyta budowlana WIM PLATTE zarówno pionowe jak i po-
ziome muszą być odpowiednio czyste, sztywne i nośne. Powinny być oczyszczone z resztek zapraw, 
pozostałości starych tynków, wszelkich luźnych części i innych substancji zmniejszających przyczep-
ność. Płyty budowlane mogą być stosowane na następujące podłoża:
- otynkowane i nieotynkowane ściany z cegieł ceramicznych i silikatowych, bloczków z betonu 

komórkowego
- jastrychy cementowe
- stare okładziny ceramiczne i powłoki malarskie
- podłoża drewniane i drewnopochodne (np. płyty wiórowe i OSB)
- surowe ściany z betonu monolitycznego

 SPOSÓB UŻYCIA:
Płyty budowlane WIM PLATTE można przycinać i obrabiać przy pomocy noża, piły ręcznej, wyrzy-
narki lub piły elektrycznej. Płyty mocuje się do podłoża za pomocą mineralnych zapraw klejowych
a przy większych nierównościach dodatkowo kołkuje. Przy łączeniu płyt stykających się krawędziami,
wykonywaniu zabudowy łazienkowej, półek, blatów pod umywalki, obudowy stelaży podtynko-
wych i innych elementów samonośnych wykonywanych z płyty budowlanej odpowiednio przycięte
elementy łączy się ze sobą za pomocą klejo-uszczelniaczy poliuretanowych lub hybrydowych. 
Dodatkowo na czas montażu i schnięcia wykonywana konstrukcja jest stabilizowana specjalnymi 
wkrętami o wysokim gwincie i długim skoku. W celu zapobieżenia przebijaniu się wkrętów przez 
płytę można zaopatrzyć je w specjalne talerzyki lub podkładki zwiększające ich płaszczyznę kon-
taktu. Stosując płyty w obszarach silnie narażonych na działanie wody (kabiny prysznicowe) oraz 
na zewnatrz budynków należy dodatkowo pokryć je warstwą hydroizoalcji a w miejscach styku
i połączeń płyt wkleić taśmę uszczelniającą. 

 MONTAŻ PŁYT WIM PLATTE
Mocowanie całopowierzchniowe 
Na równym, nośnym i w miarę pionowym podłożu można kleić płytę budowlaną całą powierzchnią. 
Podłoże musi być wolne od warstw zmniejszających przyczepność zaprawy klejowej do podłoża 
(np. stare powłoki malarskie, kurz, tłuste plamy itp.), jeżeli trzeba większe nierówności należy

zniwelować. Zaprawę klejową nanosimy na podłoże za pomocą pacy zębatej, a następnie dociska-
my płytę do warstwy kleju, aby na całej powierzchni stykała się z klejem. Łączenia płyt szpachluje 
się zaprawą klejową, a następnie (co jest szczególnie ważne w miejscach narażonych na wilgoć) 
nakleja się taśmę uszczelniającą. Do klejenia cało powierzchniowego należy stosować płyty
o grubościach 12 i 20 mm.

Mocowanie punktowe z kotwieniem mechanicznym
W sytuacji kiedy nie ma możliwości skutecznego zamocowania płyty budowlanej na ścianie metodą 
klejenia cało powierzchniowego z powodu braku nośności podłoża lub zbyt dużych odchyleń od 
pionu należy płytę przykleić punktowo na tzw. placki i zakotwić mechanicznie używając do tego 
odpowiednich kołków. Przy takim sposobie montażu płyt należy stosować płyty o minimalnej 
grubości 20 mm. Przed nasieniem zaprawy na płytę zaznaczamy miejsca naniesienia przewier-
cając płytę wiertłem lub przebijając wkrętakiem. Następnie na zaznaczone miejsca nanieść porcje
zaprawy klejowej. Postawić płytę ukośnie na podłodze, docisnąć i wyrównać, następnie ustawić
w pionie i poziomie przy użyciu poziomicy. Kołkowanie rozpocząć po związaniu zaprawy, w wyko-
nanym wcześniej otworze w ścianie (przewierconym przez płytę i warstwę związanej zaprawy).
W celu zapewnienia odpowiedniego zamocowania płyty należy użyć 5 kołków/m2 w odstępach pio-
nowych co 60 cm. Dodatkowo kotwienia za pomocą kołków należy wykonać wzdłuż osi podłużnej 
w odstępie co 60 cm od dołu do góry płyty z przesunięciem 30 cm w stosunku do kołkowania na 
krawędzi płyty.

 DANE TECHNICZNE:
Skład: rdzeń płyty z polistyrenu ekstrudowanego, zbrojony obustronnie siatką z włókna szklanego 
i pokryty specjalną wysokojakościową zaprawą cementowa wzbogaconą żywicami syntetycznymi
Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 36 kg/m3
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 0,3 MPa
Wodochłonność:

- po 1 h: ≤ 1 kg/m2
- po 24 h: ≤ 1 kg/m2 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych:
- po 28 dniach w warunkach laboratoryjnych: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 21dniach w wodzie: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 14 dniach w temp. +70C: ≥ 0,4 MPa
- po 7 dniach w warunkach laboratoryjnych i 21dniach w wodzie a następnie po 25 cyklach 

zmrażania i rozmrażania w wodzie: ≥ 0,14 MPa
Klasa reakcji na ogień: E

 UWAGI:
Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, które są stosowane 
w połączeniu z płytą budowlaną WIM PLATTE. W celu osiągnięcia optymalnych parametrów tech-
nicznych, przed zastosowaniem zalecamy wykonanie próby własnej w specyfi cznych warunkach 
budowy.

DOSKONAŁA ALTERNATYWA
DLA ZABUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

grubość
(mm)

szerokość 
(mm)

długość
(mm)

12 600 1200

12 600 2500

20 600 1200

20 600 2500

30 600 1200

30 600 2500

50 600 1200

50 600 2500

grubość
(mm)

szerokość 
(mm)

długość
(mm)

20 600 1200

20 600 2500

30 600 1200

30 600 2500

50 600 1200

50 600 2500

  DOSTĘPNE WYMIARY
PŁYT BUDOWLANYCH WIM PLATTE

  DOSTĘPNE WYMIARY NACINANYCH 
PŁYT BUDOWLANYCH WIM PLATTE
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 ZASTOSOWANIE:
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa do mocowania nasiąkliwych ściennych i podłogowych płytek 
ceramicznych na stabilnych i nieodkształcalnych podłożach. Zalecany także do płyt i płytek cemen-
towych. Może być stosowany do murowania lekkich ścian działowych z betonu komórkowego.

  PODŁOŻA:
WIM KLEJ zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, czyste i nasiąkliwe 
podłoże takie jak beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, tynk cementowy lub 
cementowo-wapienny oraz jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Podłoże musi być wolne 
od pyłu, kurzu i innych substancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte. 
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi być ≤ 4%.

 GRUNTOWANIE:
• Beton komórkowy zagruntować ŚRODKIEM WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCYM i pozostawić do 

pełnego wyschnięcia. 
• Podłoża o niskiej jakości, stabilności należy wzmocnić poprzez aplikację ŚRODKA WZMACNIAJĄCO-

-GRUNTUJĄCEGO.  
• Nie ma konieczności gruntowania w przypadku betonu i innych mineralne podłoży  o wyrównanej, 

niskiej chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać  
ok. 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, 
nanieść cienką warstwę a następnie grubszą i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną pod kątem 
55⁰– 65⁰ w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich montażu.
Im większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą o wysokości 
zęba min. 8 mm.  Płytki układać wyłącznie na świeżo rozprowadzonej zaprawie, dociskając je do 
warstwy grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie 
czasu otwartego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. 
Oczyścić płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy 
klejowej.

 DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23⁰C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfi kujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5⁰C do +25⁰C 
Proporcja mieszania: 5,5–6,0 l wody na 25 kg kleju (0,22–0,24 l wody na 1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 20 minut
Czas korygowalności: min. 15 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania: 
• ściany: 4–8 godz.  
• posadzki: po ok. 24 godz.
Odporność na temperaturę: od -30⁰C do +70⁰C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 5 mm
Przyczepność: typ C1T (≥ 0,5 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE: 
Płytka o boku do 10 cm     wysokość zęba 4 mm ok. 1,6–2,0 kg/m2

Płytka o boku 20–25 cm     wysokość zęba 6–8 mm ok. 3,0–4,0 kg/m2

Płytka o boku powyżej 30 cm     wysokość zęba 8–12 mm ok. 4,0–6,0 kg/m2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE: 
Worki papierowe 20 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT: 
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych  opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM KLEJ  
STANDARDOWA ZAPRAWA KLEJĄCA 
DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

    Klasyfikacja C1T wg PN-EN 12004
    Do glazury i terakoty
    Na stabilne podłoża mineralne
    Grubość warstwy do 5mm
    Mrozoodporna 

4
 PUNKTY

WIM KLEJ
20 kg
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 ZASTOSOWANIE:
Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do mocowania płytek gresowych ale także ceramicznych, i klin-
kierowych o nasiąkliwości powyżej 1%, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Maksymalny format 
płytek układanych na tej zaprawie wewnątrz pomieszczeń to 45 x 45 cm, natomiast na zewnątrz 
pomieszczeń 30 x 30 cm. Może być również stosowany do układania płytek na ścianach kartonowo-
-gipsowych oraz do murowania lekkich ścian działowych z betonu komórkowego.

 PODŁOŻA:
WIM GRES zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, czyste podłoże takie jak 
beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, wylewka anhydrytowa, tynk gipsowy, 
cementowy lub cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe oraz jed-
norodny, równy mur o pełnych spoinach. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych substancji 
zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte.  
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla: 
• Podłoża anhydrytowego < 0,5% 
• Tynku gipsowego < 1% 
• Betonu i wylewki cementowej < 4 % 
• Tynku cementowego i wapienno-cementowego < 4%

 GRUNTOWANIE:
• Beton komórkowy zagruntować ŚRODKIEM WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCYM i pozostawić do 

pełnego wyschnięcia.
• Wylewki anhydrytowe, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe należy 

zagruntować ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM.
• Podłoża o niskiej jakości, stabilności należy wzmocnić poprzez aplikację ŚRODKA WZMACNIAJĄCO-

-GRUNTUJĄCEGO.
• Nie ma konieczności gruntowania betonu i innych mineralnych podłoży o wyrównanej, niskiej 

chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać 
ok. 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, 
nanieść cienką warstwę a następnie grubszą i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną pod kątem 
55⁰–65⁰ w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich montażu.
Im większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą o wysokości 
zęba min. 8 mm. Płytki układać wyłącznie na świeżo rozprowadzonej zaprawie, dociskając je do 
warstwy grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie 
czasu otwartego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. 
Oczyścić płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy 
klejowej.

 ZASTOSOWANIE:
Cienkowarstwowa, szybkowiążąca zaprawa klejąca do mocowania płytek gresowych ale także
ceramicznych i klinkierowych o nasiąkliwości powyżej 1%, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 
Szczególnie zalecana do stosowania w miejscach które nie mogą być długo wyłączone z użytko-
wania oraz wszędzie tam gdzie należy szybko wykonać pracę i oddać okładzinę do użytkowania 
(układanie płytek w jedynej łazience w mieszkaniu, w ciągach komunikacyjnych, korytarzach, na 
schodach, nocne szybkie remonty sklepów itp). Niezastąpiona przy stosowaniu w warunkach obni-
żonych temperatur (wczesna wiosna, późna jesień), kiedy krótkie okresy temperatur powyżej +5°C 
(tj. minimalnych temperatur przy jakich można stosować klejei zaprawy cementowe) wykluczają 
stosowanie klejów normalnie wiążących. 
Maksymalny format płytek układanych na tej zaprawie wewnątrz pomieszczeń to 45 x 45 cm,
natomiast na zewnątrz pomieszczeń 30 x 30 cm. Może być również stosowany do układania płytek 
na ścianach kartonowo-gipsowych oraz do murowania lekkich ścian działowych  z betonu komór-
kowego.

   PODŁOŻA: 
WIM GRES SZYBKI zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, czyste podłoże 
takie jak beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, wylewka anhydrytowa, tynk 
gipsowy, cementowy lub cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe 
oraz jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych 
substancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte.
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla:

•  Podłoża anhydrytowego < 0,5 %
•  Tynku gipsowego < 1 %
•  Betonu i wylewki cementowej < 4 %
•  Tynku cementowego i wapienno-cementowego < 4 %

   GRUNTOWANIE:  
• Beton komórkowy zagruntować ŚRODKIEM WZMACNIAJĄCO GRUNTUJĄCYM i pozostawić do peł-

nego wyschnięcia.
• Wylewki anhydrytowe, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe należy 

zagruntować ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM.
• Podłoża o niskiej jakości, stabilności należy wzmocnić poprzez aplikację ŚRODKA WZMACNIAJĄCO 

GRUNTUJĄCEGO. 
• Nie ma konieczności gruntowania betonu i innych mineralnych podłoży o wyrównanej, niskiej 

chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać ok. 5 
minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, nanieść 
cienką warstwę a następnie grubszą i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną pod kątem 55°–65° 
w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich montażu. Im 
większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą o wysokości zęba 
min. 8 mm. Płytki układać wyłącznie na świeżo rozprowadzonej zaprawie, dociskając je do warstwy 
grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie czasu otwar-
tego. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 1 godziny. Unikać prowadzenia prac 
przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. Oczyścić płytki i spoiny przed całkowitym 
zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy klejowej.

 DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23⁰C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfi kujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5⁰C do +25⁰C 
Proporcja mieszania: 6,0–6,25 l wody na 25 kg kleju (0,24–0,26 l wody na 1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 30 minut
Czas korygowalności: min. 20 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:  
• ściany: 4–8 godz. 
• posadzki: po ok. 24 godz.
Odporność na temperaturę:od -30⁰C do +70⁰C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 7 mm
Przyczepność: typ C1TE (≥ 0,5 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku do 10 cm     wysokość zęba 4 mm ok. 1,6–2,0 kg/m2 
Płytka o boku 20–25 cm     wysokość zęba 6–8 mm ok. 3,0–4,0 kg/m2 
Płytka o boku powyżej 30 cm     wysokość zęba 8–12 mm ok. 4,0–6,0 kg/m2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. + 23°C (±2) i wilgotności powietrza 50 % (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków mody
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów) : od +5°C  do + 25°C 
Proporcja mieszania: 5,5 l wody na 25 kg kleju (0,22 l wody na 1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 1 godziny
Czas otwarty: min. 30 minut
Czas korygowalności: min. 15 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 4 godzinach
Możliwość spoinowania: po ok. 4 godzinach
Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 7 mm
Przyczepność: typ C1FT (≥ 0,5 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku do 10 cm               wysokość zęba 4 mm             ok. 2,1 – 4,5 kg/m2
Płytka o boku 20 – 25 cm           wysokość zęba 6–8 mm       ok. 2,65 – 6,0 kg/m2
Płytka o boku powyżej 30 cm    wysokość zęba 8–10 mm     ok. 3,7 – 7,5 kg/m2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM GRES SZYBKI  WIM GRES  
WZMOCNIONA SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA 
KLEJĄCA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

STANDARDOWA ZAPRAWA KLEJĄCA 
DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

  Możliwość chodzenia i spoinowania już po 4 h
  Specjalna do płytek gresowych 
  Zwiększona przyczepność i wytrzymałość
  Na płyty gipsowo-kartonowe
 Mrozoodporna, wodoodporna

  Klasyfikacja C1TE wg PN-EN 12004  
  Specjalna do płytek gresowych  
  Zwiększona przyczepnośc i wytrzymałość  
  Grubość warstwy do 7 mm  
  Mrozoodporna, wodoodporna

6
 PUNKTÓW

WIM GRES SZYBKI
25 kg
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WIM GRES
25 kg
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

 ZASTOSOWANIE:
Biała zaprawa klejąca do mocowania płytek gresowych ale także ceramicznych, i klinkierowych 
o nasiąkliwości powyżej 1%, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Może też być stosowana do 
montażu kamienia naturalnego (np. marmuru, granitu, trawertynu) nawet w jasnych kolorach. 
Zaprawa nie powoduje efektu szarzenia powierzchni kamienia, nie należy jej jednak stosować do 
kamieni wrażliwych na odkształcenia i przebarwienia pod wpływem wilgoci. Maksymalny format 
płytek układanych na tej zaprawie wewnątrz pomieszczeń to 45 x 45 cm, natomiast na zewnątrz 
pomieszczeń 30 x 30 cm. Może być również stosowany do układania płytek na ścianach kartonowo-
-gipsowych oraz do murowania lekkich ścian działowych z betonu komórkowego.

 PODŁOŻA:
WIM GRES BIAŁY zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, czyste podłoże 
takie jak beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, wylewka anhydrytowa, tynk 
gipsowy, cementowy lub cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe 
oraz jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych 
substancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte. 
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla: 
• Podłoża anhydrytowego < 0,5% 
• Tynku gipsowego < 1% 
• Betonu i wylewki cementowej < 4% 
• Tynku cementowego i wapienno-cementowego < 4%

 GRUNTOWANIE:
• Beton komórkowy zagruntować ŚRODKIEM WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCYM i pozostawić do 

pełnego wyschnięcia. 
• Wylewki anhydrytowe, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe należy 

zagruntować ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM. 
• Podłoża o niskiej jakości, stabilności należy wzmocnić poprzez aplikację ŚRODKA WZMACNIAJĄCO- 

GRUNTUJĄCEGO.  
• Nie ma konieczności gruntowania betonu i innych mineralnych podłoży o wyrównanej, niskiej 

chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać ok. 
5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, 
nanieść cienką warstwę a następnie grubszą i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną pod kątem 
55⁰–65⁰ w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich montażu.
Im większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą o wysokości 
zęba min. 8 mm. Płytki układać wyłącznie na świeżo rozprowadzonej zaprawie, dociskając je do 
warstwy grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie 
czasu otwartego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. 
Oczyścić płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy 
klejowej.

 DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23⁰C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfi kujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5⁰C do +25⁰C 
Proporcja mieszania: 6,5–7,0 l wody na 25 kg kleju (0,26–0,28 l wody na 1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 20 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania: 
• ściany: 4–8 godz. 
• posadzki: po ok. 24 godz.
Odporność na temperaturę: od -30⁰C do +70⁰C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 7 mm
Przyczepność: typ C1T (≥ 0,5 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku do 10 cm     wysokość zęba 4 mm ok. 1,6–2,0 kg/m2

Płytka o boku 20–25 cm     wysokość zęba 6–8 mm ok. 3,0–4,0 kg/m2

Płytka o boku powyżej 30 cm     wysokość zęba 8–12 mm ok. 4,0–6,0 kg/m2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu. 
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM GRES BIAŁY  
BIAŁA WZMOCNIONA ZAPRAWA KLEJĄCA  
DO PYTEK GRESOWYCH

  Klasyfikacja C1T  
  Specjalna do płytek gresowych  
  Do kamienia naturalnego (marmuru i granitu)  
  Zwiększona przyczepność i wytrzymałość  
  Na płyty kartonowo-gipsowe  
  Grubośc warstwy do 7 mm  
  Mrozoodporna i wodoodporna

5
 PUNKTOW

WIM GRES BIAŁY
25 kg
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCHKATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

 ZASTOSOWANIE:
Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych, gresowych i klinkierowych 
każdego formatu i nasiąkliwości, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie zalecana do 
montażu kamienia naturalnego (np marmuru, granitu, trawertynu) nawet w jasnych kolorach. 
Zaprawa nie powoduje efektu szarzenia powierzchni kamienia, nie należy jej jednak  stosować do 
kamieni wrażliwych na odkształcenia i przebarwienia pod wpływem wilgoci. W takim wypadku 
należy stosować kleje szybkowiążące a w wyjątkowych przypadkach nawet kleje bezwodne. 
Zaprawę można stosować do klejenia płytek na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych, posadz-
kach  z zamontowanym ogrzewaniem podłogowym, na odpowiednio wykonanych i wyschniętych 
powłokach hydroizolacyjnych w kabinach natryskowych, na tarasach i w basenach.

 PODŁOŻA:
WIM FLEX BIAŁY zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, czyste podłoże 
takie jak beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, wylewka anhydrytowa, tynk 
gipsowy, cementowy lub cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe  
oraz jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Zaprawa klejowa może być stosowana na zwią-
zanym i wyschniętym uszczelnieniu przeciwwodnym wykonanym z produktów WIM PŁYNNA FOLIA  
i WIMOLASTIC – HYDROIZOLACJA TARASU. Służy także do układania płytek na starych ale mocnych 
powłokach ceramicznych, malarskich i lastriko. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych sub-
stancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte. 
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla: 
• Podłoża anhydrytowego < 0,5% 
• Tynku gipsowego < 1% 
• Betonu i wylewki cementowej < 4%
• Tynku cementowego i wapienno-cementowego < 4%

 GRUNTOWANIE:
• Beton komórkowy zagruntować ŚRODKIEM WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCYM i pozostawić do 

pełnego wyschnięcia.  
• Wylewki anhydrytowe, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe należy 

zagruntować ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM.  
• Podłoża o niskiej jakości, stabilności należy wzmocnić poprzez aplikację ŚRODKA WZMACNIAJĄCO-

-GRUNTUJĄCEGO.   
• Na płyty drewnopochodne, starą glazurę i mocne powłoki lakiernicze nanieść mostek kontaktowy 

WIM Warstwa kontaktowa. 
• Nie ma konieczności gruntowania podłoży hydroizolacyjnych a także betonu i innych mineralnych 

podłoży o wyrównanej, niskiej chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać ok. 
5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, 
nanieść cienką warstwę a następnie grubszą i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną pod kątem 
55⁰–65⁰ w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich monta-
żu. Im większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą o wysokości 
zęba min. 8 mm. Płytki układać wyłącznie na świeżo rozprowadzonej zaprawie, dociskając je do 
warstwy grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie 
czasu otwartego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. 
Oczyścić płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy 
klejowej.

 DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23⁰C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfi kujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5⁰C do +25⁰C 
Proporcja mieszania: ok. 6,50–6,75 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,26–0,27 l wody na 1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 45 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania: 
• ściany: 4–8 godz. 
• posadzki: po ok. 24 godz
Odporność na temperaturę: od -30⁰C do +70⁰C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2T (≥ 1 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku do 10 cm     wysokość zęba 4 mm ok. 1,6–2,0 kg/m2

Płytka o boku 20–25 cm     wysokość zęba 6–8 mm ok. 3,0–4,0 kg/m2

Płytka o boku powyżej 30 cm     wysokość zęba 8–12 mm ok. 4,0–6,0 kg/m2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM FLEX BIAŁY  
WYSOKO ELASTYCZNA BIAŁA ZAPRAWA 
KLEJĄCA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW 
PŁYTEK CERAMICZNYCH 

  Klasyfikacja C2T wg PN-EN 12004  
  Na tarasy, balkony i elewacje   
  Ogrzewanie podłogowe  
  Do płytek o dużych formatach  
  Grubość warstwy do 10 mm  
  Mrozoodporna, wodoodporna
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 PUNKTÓW

WIM FLEX BIAŁY
25 kg

 ZASTOSOWANIE:
Cienkowarstwowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych, gresowych  i klinkierowych 
każdego formatu i nasiąkliwości, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Może być stosowany do 
klejenia płytek na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych, posadzkach  z zamontowanym ogrzewa-
niem podłogowym, na odpowiednio wykonanych i wyschniętych powłokach hydroizolacyjnych 
w kabinach natryskowych, na tarasach, balkonach i w basenach. Nadaje się również do układania 
kamienia naturalnego. niewrażliwego na działanie wilgoci  i przebarwienia. Tylko zaprawa klejąca 
powstała na bazie białego cementu zalecana jest do montażu marmuru.

 PODŁOŻA:
WIM FLEX zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, czyste podłoże takie 
jak beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, wylewka anhydrytowa, tynk 
gipsowy, cementowy lub cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe 
oraz jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Zaprawa klejowa może być stosowana na zwią-
zanym i wyschniętym uszczelnieniu przeciwwodnym wykonanym z produktów WIM PŁYNNA FOLIA  
i WIMOLASTIC – HYDROIZOLACJA TARASU. Służy także do układania płytek na starych ale mocnych 
powłokach ceramicznych, malarskich i lastriko. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych sub-
stancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte. 
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla:
• Podłoża anhydrytowego < 0,5%
• Tynku gipsowego < 1%
• Betonu i wylewki cementowej < 4%
• Tynku cementowego i wapienno-cementowego < 4%

 GRUNTOWANIE:
• Beton komórkowy zagruntować ŚRODKIEM WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCYM i pozostawić do 

pełnego wyschnięcia. 
• Wylewki anhydrytowe, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe należy 

zagruntować ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM.
• Podłoża o niskiej jakości, stabilności należy wzmocnić poprzez aplikację ŚRODKA WZMACNIAJĄCO-

-GRUNTUJĄCEGO. 
• Na płyty drewnopochodne, starą glazurę i mocne powłoki lakiernicze nanieść mostek kontaktowy 

WIM Warstwa kontaktowa.
• Nie ma konieczności gruntowania podłoży hydroizolacyjnych a także betonu i innych mineralnych 

podłoży o wyrównanej, niskiej chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 
pomocą wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego tak, aby powstała masa o jednorodnej konsy-
stencji. Odczekać ok. 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając
do podłoża, nanieść cienką warstwę a następnie grubszą i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną 
pod kątem 55⁰–65⁰ w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca 
ich montażu. Im większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą 
o wysokości zęba min. 8 mm. Płytki układać wyłącznie na świeżo rozprowadzonej zaprawie, doci-
skając je do warstwy grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać 
koniecznie czasu otwartego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i sil-
nym wietrze. Oczyścić płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stward-
nieniu zaprawy klejowej.

 DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23⁰C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfi kujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5⁰C do +25⁰C 
Proporcja mieszania: ok. 6,25–6,75 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,25–0,27 l wody na 1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 45 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:
• ściany: 4–8 godz.
• posadzki: po ok. 24 godz.
Odporność na temperaturę: od -30⁰C do +70⁰C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2TE (≥ 1 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku do 10 cm     wysokość zęba 4 mm ok. 1,6–2,0 kg/m2

Płytka o boku 20–25 cm     wysokość zęba 6–8 mm ok. 3,0–4,0 kg/m2

Płytka o boku powyżej 30 cm     wysokość zęba 8–12 mm ok. 4,0–6,0 kg/m2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki ALU PACK 5 kg. 
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM FLEX  
WYSOKO ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJĄCA  
DO WSZYSTKICH RODZAJÓW 
PŁYTEK CERAMICZNYCH

  Klasyfikacja C2TE wg PN-EN 12004  
  Na tarasy, balkony i elewacje   
  Ogrzewanie podłogowe  
  Do płytek o dużych formatach  
  Grubość warstwy do 10 mm  
  Mrozoodporna, wodoodporna

93
PUNKTÓWPUNKTY

WIM FLEX
25 kg

WIM FLEX
5 kg
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCHKATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

 ZASTOSOWANIE:
Grubowarstwowa, samorozpływna zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych, 
gresowych i klinkierowych na powierzchniach poziomych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 
Szczególnie polecana do mocowania płyt i płytek posadzkowych o dużych formatach. Może być 
również stosowana do montażu wielkoformatowych płyt z kamienia naturalnego niewrażliwego
na działanie wody i przebarwienia. Półpłynna konsystencja zapobiega powstawanie pustek 
powietrznych pod okładziną i zapewnia pełne przyleganie do podłoża. Zalecana do klejenia płytek 
na tarasach i balkonach oraz do wykonawstwa posadzek mocno obciążonych w halach, magazy-
nach i powierzchniach handlowych.

 PODŁOŻA:
WIM FLEX SAMOROZPŁYWNY zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe i stabilne, nośne, 
czyste podłoże poziome takie jak beton, cementowy podkład podłogowy, wylewka cementowa 
i anhydrytowa, płyty gipsowo-włóknowe. Zaprawa może być stosowana na związanym  i wyschnię-
tym uszczelnieniu przeciwwodnym wykonanym z produktów WIM PŁYNNA FOLIA i WIMOLASTIC 
– HYDROIZOLACJA TARASU. Służy także do układania płytek na starych, ale mocnych powłokach 
ceramicznych i lastriko. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych substancji zmniejszających 
przyczepność a także nie może być zmarznięte. 
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla: 
• Podłoża anhydrytowego < 0,5% 
• Betonu i wylewki cementowej < 4%

 GRUNTOWANIE:
• Wylewki anhydrytowe, płyty gipsowo-włóknowe należy zagruntować ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM.
• Podłoża o niskiej jakości, stabilności należy wzmocnić poprzez aplikację ŚRODKA WZMACNIAJĄCO-

-GRUNTUJĄCEGO.  
• Na starą terakotę i mocne powłoki lakiernicze nanieść mostek kontaktowy – WIM Warstwa

kontaktowa.  
• Nie ma konieczności gruntowania podłoży hydroizolacyjnych a także betonu i innych mineralnych 

podłoży o wyrównanej, niskiej chłonności. 

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać 
ok. 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Wylać zaprawę o półpłynnej konsystencji i przy 
pomocy odpowiedniej pacy, najlepiej o półokrągłych zębach, rozprowadzić na podłożu. Rozmiar 
zębów, który zapewni pełne przyleganie płytek uzależnić od wielkości płytek  i nierówności podłoża. 
Im większa płytka tym większa wysokość zęba. Płytki układać na świeżo rozprowadzonej zaprawie, 
dociskając je do warstwy grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać
koniecznie czasu otwartego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu 
i silnym wietrze. Oczyścić płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po 
stwardnieniu zaprawy klejowej. 

 DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23⁰C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfi kujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5⁰C do +25⁰C 
Proporcja mieszania: ok. 6,50–6,75 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,26–0,27 l wody na 1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6 godz.
Czas otwarty: min. 45 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:  
• ściany: 4–8 godz. 
• posadzki: po ok. 24 godz.
Odporność na temperaturę: od -30⁰C do +70⁰C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2E (≥ 1 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku 20–25 cm     wysokość zęba 6–8 mm ok. 3,0–4,0 kg/m2

Płytka o boku powyżej 30 cm     wysokość zęba 8–12 mm ok. 4,0–6,0 kg/m2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM FLEX SAMOROZPŁYWNY  
ELASTYCZNA, SAMOROZPŁYWNA, ZAPRAWA
KLEJĄCA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW
PŁYTEK CERAMICZNYCH   

  Klasyfikacja C2E wg PN-EN 12004  
  Na tarasy, balkony i elewacje   
  Ogrzewanie podłogowe  
  Do płytek o dużych formatach  
  Grubość warstwy do 20 mm  
  Mrozoodporna, wodoodporna
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 PUNKTÓW

WIM FLEX
SAMOROZPŁYWNY

25 kg

 ZASTOSOWANIE:
Wysokoelastyczna, odkształcalna zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych, gresowych 
i klinkierowych każdego formatu i nasiąkliwości narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytko-
wania oraz odkształcenia, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Może być stosowany do klejenia płytek na trudnych podłożach takich jak ściany z płyt kartonowo-
-gipsowych, płyty OSB, posadzki z ogrzewaniem podłogowym, odpowiednio wykonane
i wyschnięte powłoki hydroizolacyjne w kabinach natryskowych oraz szczególnie na tarasach, bal-
konach i w basenach. Nadaje się również do układania kamienia naturalnego, niewrażliwego na 
działanie wilgoci i przebarwienia. Tylko zaprawa klejąca na bazie białego cementu zalecana jest 
do montażu marmuru.

 PODŁOŻA:
WIM SUPERFLEX S1 zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe, nośne i czyste podłoże takie jak 
beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, wylewka anhydrytowa, tynk gipsowy, 
cementowy lub cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe, gipsowo-włóknowe i OSB  oraz 
jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Zaprawa klejowa może być stosowana na związanym
i wyschniętym uszczelnieniu przeciwwodnym wykonanym z produktów WIM PŁYNNA FOLIA
i WIMOLASTIC – HYDROIZOLACJA TARASU. Służy także do układania płytek na starych ale mocnych 
powłokach ceramicznych, malarskich i lastriko. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych
substancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte.
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla: 
• Podłoża anhydrytowego < 0,5% 
• Tynku gipsowego < 1 %
• Betonu i wylewki cementowej < 4 % 
• Tynku cementowego i wapienno-cementowego < 4% 

 GRUNTOWANIE:
• Beton komórkowy zagruntować ŚRODKIEM WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCYM i pozostawić do 

pełnego wyschnięcia. 
• Wylewki anhydrytowe, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe należy 

zagruntować ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM. 
• Podłoża o niskiej jakości, stabilności należy wzmocnić poprzez aplikację ŚRODKA WZMACNIAJĄCO- 

-GRUNTUJĄCEGO.
• Na płyty drewnopochodne, starą glazurę i mocne powłoki lakiernicze nanieść mostek kontaktowy 

WIM Warstwa kontaktowa.
• Nie ma konieczności gruntowania podłoży hydroizolacyjnych a także betonu i innych mineralnych 

podłoży o wyrównanej, niskiej chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać  za 
pomocą wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Odczekać ok. 5 
minut i ponownie dokładnie wymieszać. Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, nanieść 
cienką warstwę a następnie grubszą i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną pod kątem 55°–65° 
w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich montażu. Im 
większa płytka tym większa wysokość zęba. Na posadzce rozprowadzać klej pacą o wysokości zęba 
min. 8 mm.  Płytki układać wyłącznie na świeżo rozprowadzonej zaprawie, dociskając je do warstwy 
grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie czasu otwar-
tego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. Oczyścić 
płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy klejowej.

 DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23⁰C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfi kujących
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C  do +25°C 
Proporcja mieszania: 5,00 – 5,75 l wody na 25 kg kleju (ok. 0,20 – 0,23 l wody na 1 kg kleju)
Czas dojrzewania: 5 minut
Czas pracy: ok. 4–6  godz.
Czas otwarty: min. 30 minut
Czas korygowalności: min. 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Możliwość spoinowania:
ściany: 4–8 godz.
posadzki: po ok. 24 godz.
Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2TE S1 (≥ 1 N/mm2) 

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku do 10 cm     wysokość zęba 4 mm ok. 1,6–2,0 kg/m2

Płytka o boku 20–25 cm     wysokość zęba 6–8 mm ok. 3,0–4,0 kg/m2

Płytka o boku powyżej 30 cm     wysokość zęba 8–12 mm ok. 4,0–6,0 kg/m2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM SUPERFLEX S1  
WYSOKOELASTYCZNA, ODKSZTAŁCALNA 
ZAPRAWA KLEJĄCA 

  Klasyfikacja C2TE S1 wg PN-EN 12004:2008  
  Na odkształcalne podłoża  
  O zwiększonej przyczepności  
  Na tarasy, balkony i elewacje  
  Do płytek o dużych formatach  
  Na ogrzewanie podłogowe  
  Mrozoodporna i wodoodporna

13
PUNKTÓW

WIM SUPERFLEX
25 kg
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

 ZASTOSOWANIE:
Wysoko elastyczna i wysoko odkształcalna biała zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicz-
nych, gresowych i klinkierowych każdego formatu i nasiąkliwości, narażonych na wyjątkowo trudne 
warunki użytkowania oraz odkształcenia, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Szczególnie zalecana do montażu mozaiki szklanej oraz kamienia naturalnego (np. marmuru, 
granitu, trawertynu) nawet w jasnych kolorach. Nie należy jej jednak stosować do kamieni i kon-
glomeratów bardzo wrażliwych na działanie wilgoci (np. marmur VERDE ALPI). Do mocowania tego 
typu materiałów należy używać klejów reaktywnych na bazie żywic syntetycznych.

Zaprawę można stosować do klejenia płytek na ścianach z płyt kartonowo-gipsowych, posadz-
kach z zamontowanym ogrzewaniem podłogowym, na odpowiednio wykonanych  i wyschniętych 
powłokach hydroizolacyjnych w kabinach natryskowych, na tarasach i w basenach.

Ze względu na szybki czas schnięcia doskonale nadaje się do stosowania w miejscach które nie 
mogą być długo wyłączone z użytkowania oraz wszędzie tam gdzie należy szybko wykonać pracę 
i oddać okładzinę do użytkowania (układanie płytek w jedynej łazience w mieszkaniu, w ciągach 
komunikacyjnych, korytarzach, na schodach, nocne szybkie remonty sklepów itp). 

Niezastąpiona przy stosowaniu w warunkach obniżonych temperatur (wczesna wiosna, późna 
jesień), kiedy krótkie okresy temperatur powyżej +5⁰C (tj. minimalnych temperatur przy jakich 
można stosować klejei zaprawy cementowe) wykluczają stosowanie klejów normalnie wiążących.

 PODŁOŻA:
WIM DIAMONDFLEX S2 zalecany jest na każde dojrzałe, mocne, równe, nośne i czyste podłoże 
takie jak beton, beton komórkowy, cementowy podkład podłogowy, wylewka anhydrytowa, tynk 
gipsowy, cementowy lub cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-włóknowe 
i OSB oraz jednorodny, równy mur o pełnych spoinach. Zaprawa klejowa może być stosowana na 
związanym i wyschniętym uszczelnieniu przeciwwodnym wykonanym z produktów WIM PŁYNNA 
FOLIA  i WIMOLASTIC HYDROIZOLACJA TARASU. Służy także do układania płytek na starych ale moc-
nych powłokach ceramicznych, malarskich i lastriko. Podłoże musi być wolne od pyłu, kurzu i innych 
substancji zmniejszających przyczepność a także nie może być zmarznięte. 
Wilgotność końcowa podłoża przed układaniem płytek ceramicznych musi wynieść dla : 
• Podłoża anhydrytowego < 0,5% 
• Tynku gipsowego < 1% 
• Betonu i wylewki cementowej < 4% 
• Tynku cementowego i wapienno-cementowego < 4%

 GRUNTOWANIE:
• Beton komórkowy zagruntować ŚRODKIEM WZMACNIAJĄCYM GRUNT i pozostawić do wyschnięcia.
• Wylewki anhydrytowe, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe należy 

zagruntować ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM. 
• Podłoża o niskiej jakości, stabilności należy wzmocnić poprzez aplikację ŚRODKA WZMACNIAJĄCO-

-GRUNTUJĄCEGO.
• Na płyty drewnopochodne, starą glazurę i mocne powłoki lakiernicze nanieść mostek kontaktowy 

WIM Warstwa kontaktowa.
• Nie ma konieczności gruntowania podłoży hydroizolacyjnych a także betonu i innych mineralnych 

podłoży o wyrównanej, niskiej chłonności.

 SPOSÓB UŻYCIA:
WIM DIAMONDFLEX S2 dostarczany jest w opakowaniach o takiej wadze i proporcjach, które 
gwarantują, że po wymieszaniu obu składników uzyskuje się zaprawę o konsystencji właściwej 
do nakładania. Do czystego pojemnika wlać składnik (B) a następnie wsypać powoli składnik (A). 
Wymieszać za pomocą wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Płaską stroną pacy, mocno dociskając do podłoża, nanieść cienką warstwę a następnie grubszą 
i rozprowadzić pacą zębatą ustawioną pod kątem 55⁰–65⁰  w stosunku do podłoża. Rozmiar zębów 
uzależnić od wielkości płytek i miejsca ich montażu. Im większy format płytki tym większa wyso-
kość zęba. Płytki układać wyłącznie na świeżo rozprowadzonej zaprawie, dociskając je do warstwy 
grzebieniowej i lekko przesuwając ustawić w żądanej pozycji. Przestrzegać koniecznie czasu otwar-
tego. Unikać prowadzenia prac przy dużym nasłonecznieniu, deszczu i silnym wietrze. Oczyścić 
płytki i spoiny przed całkowitym zaschnięciem kleju. Spoinować po stwardnieniu zaprawy klejowej.

 DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23⁰C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Składnik A: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych, mączek wapiennych i środków modyfi -
kujących
Składnik B: wodna dyspersja żywic syntetycznych 
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5⁰C do +25⁰C
Proporcja mieszania: 5:1 – składnik A 10 kg + składnik B 2 kg = 12 kg kleju 
Czas pracy: 2 godz.
Czas naskórkowania: 30 minut
Czas korygowalności: 30 minut
Możliwość chodzenia: po 2 godz.
Możliwość spoinowania: po 2 godz.
Pełne obciążenie: po 3 dniach
Odporność na temperaturę: od -30⁰C do +70⁰C
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm
Przyczepność: typ C2FTE S2 (≥ 1 N/mm2)

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Płytka o boku do 10 cm     wysokość zęba 4 mm ok. 1,6–2,0 kg/m2 
Płytka o boku 20–25 cm     wysokość zęba 6–8 mm ok. 3,0–4,0 kg/m2

Płytka o boku powyżej 30 cm     wysokość zęba 8–12 mm ok. 4,0–6,0 kg/m2

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Zestaw A+B=12 kg (worek 10 kg + kanister 2 kg).

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Składnik A: na paletach, w oryginalnie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach,  w suchym 
miejscu. Chronić przed wilgocią. 
Składnik B: w szczelnie zamknietym opakowaniu, chronić przed przegrzaniem i przed mrozem.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WYSOKO ELASTYCZNA DWUSKŁADNIKOWA, 
SZYBKOWIĄŻĄCA BIAŁA ZAPRAWA KLEJĄCA

  Klasyfikacja C2FTE S2  
  O najwyższej elastyczności dla klejów cementowych  
  Na odkształcalne podłoża  
  Do mozaiki szklanej i kamienia naturalnego  
  Do basenów, na tarasy, balkony i elewacje
  Na ogrzewanie podłogowe  
  Mrozoodporna i wodoodporna

15
PUNKTÓW

WIM DIAMOND FLEX
10 kg

WYSOKOELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA, SZYBKOWIĄŻĄCA, BIAŁA ZAPRAWA KLEJĄCA

niezastąpiony 
do mozaiki szklanej i kamienia naturalnego

WIM DIAMOND FLEX S2

2h

SZYBKOWIĄŻĄCA



Warszawa, Złote Tarasy

O
BI

EK
TY

 R
EF

ER
EN

C
YJ

N
E



23

www.wim-chb.pl

Z
A

PR
A

W
Y 

D
O

 S
PO

IN
O

W
A

N
IA

KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

6
 PUNKTÓW

WIM FUGA
5 kg
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 ZASTOSOWANIE:
Elastyczna zaprawa do spoinowania, o zmniejszonej absorpcji wody przeznaczona jest do spoino-
wania każdego rodzaju płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, gresu, klinkieru i kamienia 
naturalnego ułożonych na ścianach i posadzkach. Nadaje się do stosowania we wnętrzach i na 
zewnątrz, do spoin o szerokości 0–15 mm. Zalecana do spoinowania płytek ułożonych na bal-
konach, tarasach, elewacjach, ogrzewaniu podłogowym oraz płytach gipsowo-kartonowych. 
Specjalna dla wilgotnych i mokrych pomieszczeń (np. kabiny natryskowe, łazienki, kuchnie). 

 WŁAŚCIWOŚCI:
Mrozoodporna  i  wodoodporna, z EFEKTEM ROSY czyli maksymalnie zmniejszoną nasiąkliwością  
poprzez środki hydrofobowe. Wyróżnia się specjalnie dobraną kompozycją drobnoziarnistej 
maczki kwarcowej i marmurowej, żywic proszkowych oraz specjalnych dodatków. System 
EKO PROTECT w fudze, to takie ułożenie i wypełnienie mikrocząstek, które sprawia, że wy-
tworzona struktura tworzy szczelny układ zabezpieczający przed rozwojem grzybów i pleśni.
Nie stwarza zagrożenia bakteriologicznego i dlatego może być stosowana w kontakcie z żyw-
nością. Daje się łatwo mieszać i aplikować oraz zapewnia gładką powierzchnię po obróbce.
Posiada doskonałą przyczepnością do płytek ceramicznych, gresowych i mozaiki szklanej. 
Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie światła. Występuje w gamie 42 kolorów 
zgodnej z  kartą kolorów WIM, gdzie wraz z  silikonem i fugą epoksydową tworzy kompletny 
zestaw do wykończenia okładziny. Spełnia wymagania dot. zwiększonej odporności na ście-
ranie i zarysowanie co umożliwia jej stosowanie na posadzkach o intensywnym ruchu pieszym.  

 DANE TECHNICZNE:
przy temperaturze +20ºC  i wilgotności powietrza 65%
Skład: Cement, drobnoziarnisty wypełniacz mineralny, mączka marmurowa oraz dodatki zwięk-
szające elastyczność, przyczepność i wytrzymałość
PH:13
Proporcje mieszania: 0,22–0,26 l wody na 1kg 
Czas pracy: ok. 2 godz.
Temperatura pracy (powietrza i materiałów): +5ºC do +25ºC
Możliwość chodzenia: po 24 godz.
Wytrzymałość na zginanie :
• po przechowywaniu w stanie suchym – min. 3,5 N/mm²
• po poddaniu cyklom zamrażania/odmrażania – min. 3,5 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie:
• po przechowywaniu w stanie suchym – min. 15 N/mm²
• po poddaniu cyklom zamrażania/odmrażania – 15 N/mm²
Odporność na temperatury: od -25ºC do +70ºC
Odporność na ścieranie: min. 1000 mm3
Absorpcja wody:
• po 30 min  ≤ 2 g
• po 240 min  ≤ 5 g
Gęstość nasypowa: ok. 1,20 kg/dm³

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Spoiny muszą być czyste, pozbawione resztek kleju, kurzu i innych zanieczyszczeń zmniejszających 
przyczepność. Nie mogą też być zmarznięte. Powinny być jednakowej głębokości. Spoinowanie 
można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej jednak nie wcześniej niż po 24 go-
dzinach. W przypadku zastosowania do układania klejów szybkowiążących to spoinowanie płytek 
można rozpocząć już po 4 godzinach. Przy renowacji spoin należy dokładnie usunąć stare spoiny do 
głębokości  min. 3 mm. 

 PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:
Suchą zaprawę należy wsypać do odmierzonej ilości czystej wody i dokładnie wymieszać aż do 
uzyskania jednolitej masy bez grudek. Należy bezwzględnie dotrzymywać właściwego stosunku 
zaprawy proszkowej do wody, aby po wyschnięci nie pojawiły się różnice kolorów. Po upływie około 
5 minut należy ponownie krótko wymieszać. Gotową zaprawę należy nanosić przekątnie do spoin 
przy użyciu pacy z twardą gąbką bądź gumą i obfi cie wypełniać całą fugę. Po wstępnym związaniu 
zaprawy (w zależności od temperatury po ok. 45–90 minutach) objawiającym się zmatowieniem 
powierzchni spoiny, należy całą płaszczyznę płytek zmyć wilgotną gąbką oraz wyprofi lować spoiny. 
Należy bezwzględnie przestrzegać tego zalecenia ponieważ zbyt szybkie przystąpienie do procesu 
zmywania (szczególnie w warunkach podwyższonej wilgoci i/lub obniżonych temperatur) może 
spowodować wystąpienie na powierzchni fugi białego nalotu. Świeżo zaspoinowaną powierzchnię 
chronić przed niską temperaturą, wilgocią, deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i przecią-
giem. 

 UWAGA: 
Uzyskany kolor spoiny może nieznacznie różnić się od wzornika ze względu na: zbyt rzadką kon-
systencję aplikowanej zaprawy, niską temperaturę otoczenia, mało chłonne środowisko płytek 
i podłoża lub zbyt intensywne wysychanie. Jednakowy numer serii gwarantuje jednakowy odcień 
koloru. 

 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Wyrób należy przewozić i przechowywać w szczelnie i oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 
w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią (max. dopuszczalna wilgotność powietrza 75%). 

 TERMIN PRZYDATNOŚCI:
W oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na 
worku. 

 OPAKOWANIA:
Zaprawa do spoinowania dostarczana jest w opakowaniach 2 kg i 5 kg. 

WIM FUGA  
ELASTYCZNA ZAPRAWA DO SPOIN 
O SZEROKOŚCI OD 0 DO 15 mm 
Cementowa zaprawa do spoinowania o podwyższonych parametrach:
o wysokiej odporności na ścieranie i zmniejszonej absorpcji wody.

  Klasyfikacja CG2 WA zgodnie z PN-EN 13888:2010
  Od 0 do 15 mm
  Odporna na ścieranie
  Bez plam i wykwitów
  Ag+ – antybakteryjna z molekułami srebra
  EKO Protect – zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni
  Efekt Rosy – zmniejszona absorpcja wody
  Mrozodoporna i wodoodporna

3
 PUNKTY

WIM FUGA
2 kg

CG2
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCHKATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

 ZASTOSOWANIE:
Elastyczna zaprawa do spoinowania, o zmniejszonej absorpcji wody przeznaczona jest do spoino-
wania każdego rodzaju płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, gresu, klinkieru i kamienia 
naturalnego ułożonych na ścianach i posadzkach. Nadaje się do stosowania we wnętrzach i na 
zewnątrz, do spoin o szerokości 0–15 mm. Zalecana do spoinowania płytek ułożonych na balko-
nach, tarasach, elewacjach, ogrzewaniu podłogowym oraz płytach gipsowo-kartonowych.  Specjal-
na dla wilgotnych i mokrych pomieszczeń (np. kabiny natryskowe, łazienki, kuchnie). 

 WŁAŚCIWOŚCI:
Mrozoodporna i wodoodporna, z  EFEKTEM ROSY czyli maksymalnie zmniejszoną nasiąkliwością 
poprzez środki hydrofobowe. Wyróżnia się specjalnie dobraną kompozycją drobnoziarnistej maczki 
kwarcowej i marmurowej, żywic proszkowych oraz specjalnych dodatków. System EKO PROTECT 
w fudze, to takie ułożenie i wypełnienie mikrocząstek, które sprawia, że wytworzona struktura 
tworzy szczelny układ zabezpieczający przed rozwojem grzybów i pleśni. Nie stwarza zagrożenia 
bakteriologicznego i dlatego może być stosowana w kontakcie z żywnością. Daje się łatwo mieszać 
i aplikować oraz zapewnia gładką powierzchnię po obróbce.  Posiada doskonałą przyczepnością do 
płytek ceramicznych, gresowych i mozaiki szklanej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na dzia-
łanie światła. Występuje w gamie 10 kolorów zgodnej z kartą kolorów WIM. Spełnia wymagania 
dot. zwiększonej odporności na ścieranie i zarysowanie co umożliwia jej stosowanie na posadzkach 
o intensywnym ruchu pieszym. 

 DANE TECHNICZNE:
przy temperaturze + 20ºC  i wilgotności powietrza 65%
Skład: Cement, drobnoziarnisty wypełniacz mineralny, mączka marmurowa, wysokojakościowy 
brokat poliestrowy pokryty żywicą epoksydową oraz dodatki zwiększające elastyczność, przyczep-
ność i wytrzymałość
PH:13
Proporcje mieszania: 0,22–0,26 l wody na 1kg 
Czas pracy: ok. 2 godz.
Temperatura pracy (powietrza i materiałów): + 5ºC do + 25ºC
Możliwość chodzenia: po 24 godz.
Wytrzymałość na zginanie:
• po przechowywaniu w stanie suchym – min. 3,5 N/mm²
• po poddaniu cyklom zamrażania/ odmrażania – min. 3,5 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie:
• po przechowywaniu w stanie suchym – min. 15 N/mm²
• po poddaniu cyklom zamrażania/odmrażania – 15 N/mm²
Odporność na temperatury: od -25ºC do +70ºC
Odporność na ścieranie: min. 1000 mm3
Absorpcja wody:
• po 30 min ≤ 2 g
• po 240 min ≤ 5 g
Gęstość nasypowa: ok. 1,20 kg/dm³

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Spoiny muszą być czyste, pozbawione resztek kleju, kurzu i innych zanieczyszczeń zmniejszających 
przyczepność. Nie mogą też być zmarznięte. Powinny być jednakowej głębokości. Spoinowanie 
można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej jednak nie wcześniej niż po 24
godzinach. W przypadku zastosowania do układania klejów szybkowiążących to spoinowanie
płytek można rozpocząć już po 4 godzinach. Przy renowacji spoin należy dokładnie usunąć stare 
spoiny do głębokości  min. 3 mm. 

 PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:
Suchą zaprawę należy wsypać do odmierzonej ilości czystej wody i dokładnie wymieszać aż do 
uzyskania jednolitej masy bez grudek. Należy bezwzględnie dotrzymywać właściwego stosunku 
zaprawy proszkowej do wody, aby po wyschnięci nie pojawiły się różnice kolorów. Po upływie około 
5 minut należy ponownie krótko wymieszać. Gotową zaprawę należy nanosić przekątnie do spoin 
przy użyciu pacy z twardą gąbką bądź gumą i obfi cie wypełniać całą fugę. Po wstępnym związaniu 
zaprawy (w zależności od temperatury po ok. 45–90 minutach) objawiającym się zmatowieniem 
powierzchni spoiny, należy całą płaszczyznę płytek zmyć wilgotną gąbką oraz wyprofi lować spoiny. 
Należy bezwzględnie przestrzegać tego zalecenia ponieważ zbyt szybkie przystąpienie do procesu 
zmywania (szczególnie w warunkach podwyższonej wilgoci i/lub obniżonych temperatur) może 
spowodować wystąpienie na powierzchni fugi białego nalotu. Na koniec (po 24 godzinach od wy-
profi lowania spoiny) należy całą spoinowaną powierzchnię jeszcze raz dokładnie przemyć koniecz-
nie czystą wodą, używając do tego czystej gąbki. Świeżo zaspoinowaną powierzchnię chronić przed 
niską temperaturą, wilgocią, deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i przeciągiem. 

 UWAGA:
Uzyskany kolor spoiny może nieznacznie różnić się od wzornika ze względu na: zbyt rzadką kon-
systencję aplikowanej zaprawy, niską temperaturę otoczenia, mało chłonne środowisko płytek 
i podłoża lub zbyt intensywne wysychanie. Jednakowy numer serii gwarantuje jednakowy odcień 
koloru. 

 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Wyrób należy przewozić i przechowywać w szczelnie i oryginalnie zamkniętych opakowaniach, 
w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią (max. dopuszczalna wilgotność powietrza 75%). 

 TERMIN PRZYDATNOŚCI:
W oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na worku. 

 OPAKOWANIA:
Zaprawa do spoinowania dostarczana jest w opakowaniach 2 kg. 

WIM BROKAT FUGA  
ELASTYCZNA, DEKORACYJNA ZAPRAWA DO SPOIN 
O SZEROKOŚCI OD 0 DO 15 mm

Cementowa zaprawa do spoinowania o podwyższonych para-
metrach: o wysokiej odporności na ścieranie i zmniejszonej 
absorpcji wody. Klasa CG2 WA zgodnie z PN-EN 13888:2010

  Dekoracyjna designerska
  Z dodatkiem brokatu
  Elastyczna
  O zmniejszonej nasiąkliwości
  Mrozodoporna i wodoodporna

5
 PUNKTÓW

WIM BROKATFUGA
2 kg
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 PUNKTÓW

WIM EPOXYD
5 kg

6
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WIM EPOXYD
2 kg

5
 PUNKTÓW

WIM EPOXYD
1 kg

 ZASTOSOWANIE:
Chemoodporna epoksydowa zaprawa fugowa przeznaczona jest do spoinowania ściennych i pod-
łogowych okładzin ceramicznych wykonanych z płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia 
naturalnego, o szerokości spoin do 15 mm. Przeznaczona do w miejsc narażonych na działanie kwa-
sów, zasad, olejów, rozpuszczalników oraz wody pod wysokim ciśnieniem. Szczególnie zalecana 
do stosowania w laboratoriach, akumulatorowniach, garbarniach, mleczarniach, browarach, rzeź-
niach i innych zakładach przemysłu spożywczego i chemicznego a także w miejscach o wysokich 
wymaganiach higienicznych jak szpitale, kuchnie, stołówki, baseny. Jest całkowicie nienasiąkliwa 
i posiada bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną co umożliwia jej zastosowanie w salonach 
samochodowych, myjniach, warsztatach, halach magazynowych i innych miejscach występowa-
nia dużych obciążeń mechanicznych na posadzkę. Nadaje się do spoinowania płytek w zbiornikach  
wody agresywnej.  

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Fugi do spoinowania,  powinny być czyste, całkowicie suche, wolne od pyłu, tłuszczy i innych zanie-
czyszczeń zmniejszających przyczepność. Resztki kleju należy usunąć do równomiernej głębokości 
min. 3 mm. Spoinowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Składnik B – utwardzacz wlać w całości do podstawowego składnika A i wymieszać dokładnie przez 
co najmniej 3 minuty za pomocą wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednolitej masy. Należy 
bezwzględnie przestrzegać podanych proporcji mieszania. Rozrobioną zaprawę dokładnie wprowa-
dzić w szczeliny używając do tego specjalnej pacy z twardą gumą. Nadmiar zaprawy tą samą pacą 
zebrać po przekątnej z powierzchni płytek. Po ok. 20 min. skropić zaspoinowaną powierzchnie cie-
płą wodą i przy użyciu szorstkiej gąbki Scotch Britte, ruchami okrężnymi, profi lować kształt  spoiny 
z jednoczesnym usunięciem resztek zaprawy. Następnie przy pomocy zwykłej gąbki przystąpić do 
usuwania powstałej emulsji oraz ostatecznego wyprofi lowania spoiny. Zmywanie przeprowadzić 
min. 2 razy. 

 SKŁAD:
Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej: 
Składnik A – żywica epoksydowa z wypełniaczem, 
Składnik B – utwardzacz

 DANE TECHNICZNE:
w temp. +23ºC i 50% wilgotności powietrza
Proporcje mieszania składników, wagowo (A : B): 
• 8,9 : 1,1 (jasne kolory)
• 9,1 : 0,9 (ciemne kolory)
Gęstość zaprawy: 1,35  g/cm3 
Temperatura pracy: +10 ºC do +25ºC
Czas przydatności do użycia gotowej zaprawy: 20–30 minut
Czas wstępnego utwardzenia: 24 godz.
Pełna wytrzymałość chemiczna: po 14 dniach

 PRZECHOWYWANIE:
Wyrób należy przechowywać w suchym miejscu w temp.  od +5ºC do +25ºC . Przy przestrzeganiu 
warunków składowania i w fabrycznie zamkniętych opakowaniach okres przechowywania wynosi 
18 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 OPAKOWANIA:
Zaprawa dostarczana jest w opakowaniach 1, 2 i 5 kg.   

 UWAGA:
Parametry zawarte w danych technicznych odnoszą się do temp. +23ºC i 50% wilgotności względ-
nej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają a niższe temperatury i wyż-
sza wilgotność wydłużają czas przerabiania i twardnienia zaprawy. Po utwardzeniu, produkt jest 
obojętny dla organizmu ludzkiego. Składniki żywicy w stanie nieutwardzonym działają drażniąco 
na oczy i skórę.  Mogą powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.  Zanieczyszczone oczy przemyć 
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast prze-
myć dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Po dzia-
łaniu agresywnych środków chemicznych na powierzchni fugi mogą wystąpić przebarwienia. Przed 
zastosowaniem produktu na okładzinach ceramicznych z elementami z tworzywa sztucznego, me-
talu, pokrytych farbą, nietrwałą emalią metaliczną lub innym nietrwałym motywem dekoracyjnym  
jak również w przypadku chłonnego kamienia naturalnego należy zawsze przeprowadzić próbę 
w celu określenia wpływu materiału na spoinowaną powierzchnię. Świeże zabrudzenia zaprawą 
zmywać wodą, a stwardniałe usuwać mechanicznie.  

WIM EPOXYD  
CHEMOODPORNA, DWUSKŁADNIKOWA 
EPOKSYDOWA ZAPRAWA FUGOWA 
DO WYPEŁNIANIA SPOIN 
O SZEROKOŚCI OD 1 DO 15 mm
Epoksydowa zaprawa fugowa spełnia wymagania PN-EN 
13888 jako RG. Może też być stosowana jako chemoodporny 
klej do płytek ceramicznych klasy R2T wg PN-EN 12004 

  Klasyfikacja RG wg PN-EN 13888
  Od 1 do 15 mm
  Na ogrzewanie podłogowe
  Chemoodporna, kwasoodporna
  Nienasiąkliwa, odporna na zabrudzenia
  Do miejsc o wysokich wymaganiach higienicznych

   (np. kuchnie, łazienki)
  Wysoka odporność mechaniczna

CG2
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

15
 PUNKTÓW

WIM DIAMOND GROUT
1 kg

 ZASTOSOWANIE:
Dekoracyjna, chemoodporna, epoksydowa zaprawa fugowa przeznaczona jest do dekoracyjnego 
spoinowania ściennych i podłogowych okładzin ceramicznych wykonanych z płytek ceramicznych, 
klinkierowych, kamienia naturalnego, o szerokości spoin od 1 do 15 mm. Jest odporna na działanie
kwasów, zasad, olejów, rozpuszczalników oraz wody pod wysokim ciśnieniem. Szczególnie 
zalecana do miejsc o wysokich wymaganiach dekoracyjnych i estetycznych jak i higienicznych. 
Jest całkowicie nienasiąkliwa i posiada bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Fugi do spoinowania,  powinny być czyste, całkowicie suche, wolne od pyłu, tłuszczy i innych 
zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Resztki kleju należy usunąć do równomiernej głę-
bokości min. 3 mm. Spoinowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Komponent B – utwardzacz wlać do komponentu A – żywica epoksydowa, specjalne wypełniacze 
i pigmenty. Następnie całość dokładnie wymieszać (co najmniej przez 3 minuty) za pomocą wolno-
obrotowego mieszadła do uzyskania jednolitej masy. Należy bezwzględnie przestrzegać podanych 
proporcji mieszania. Rozrobioną zaprawę dokładnie wprowadzić w szczeliny używając do tego 
specjalnej pacy z twardą gumą. Nadmiar zaprawy tą samą pacą zebrać po przekątnej z powierzchni 
płytek. Do spoinowania można użyć również specjalnej silikonowej szpachelki. Istotnie ułatwia ona 
nakładanie fugi szczególnie przy wąskich spoinach. Pozwala precyzyjniej aplikować ją bezpośrednio 
w szczelinę. Ponadto umożliwia dużo bardziej dokładne zebranie nadmiaru spoiny z powierzchni 
płytek ułatwiając tym samym jej późniejsze czyszczenie. Niezwłocznie po zafugowaniu powierzchnię
płytek zwilżyć ciepłą wodą i przy użyciu szorstkiej gąbki z włókniny Scotch Britte, energicznie 
zatrzeć. Ruchami okrężnymi wstępnie wyprofi lować kształt  spoiny jednocześnie usuwając resztki 
zaprawy. Następnie przy pomocy zwykłej najlepiej celulozowej gąbki do  przystąpić do usuwania 
powstałej emulsji oraz ostatecznego wyprofi lowania spoiny. Zmywanie przeprowadzić minimum 
2 razy, często zmieniając wodę.

 SKŁAD:
Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej: 
Składnik A – żywica epoksydowa z wypełniaczem, 
Składnik B – utwardzacz

 DANE TECHNICZNE:
w temp. +23ºC i 50% wilgotności powietrza
Proporcje mieszania składników, wagowo (A : B):  8,9 : 1,1 
Gęstość zaprawy: 1,35  g/cm3 
Temperatura pracy: +10 oC do +25oC
Czas przydatności do użycia gotowej zaprawy: 20–30 minut
Czas wstępnego utwardzenia: 24 godz.
Pełna wytrzymałość chemiczna: po 14 dniach

 PRZECHOWYWANIE:
Wyrób należy przechowywać w suchym miejscu w temp.  od +5ºC do +25ºC . Przy przestrzeganiu 
warunków składowania i w fabrycznie zamkniętych opakowaniach okres przechowywania wynosi 
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 OPAKOWANIA:
Zaprawa dostarczana jest w opakowaniach 1 kg.  

 UWAGA:
Parametry zawarte w danych technicznych odnoszą się do temp. +23ºC   i  50% wilgotności względnej
powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają a niższe temperatury i wyższa 
wilgotność wydłużają czas przerabiania i twardnienia zaprawy. Po utwardzeniu, produkt jest 
obojętny dla organizmu ludzkiego. Składniki żywicy w stanie nieutwardzonym działają draż-
niąco na oczy i skórę. Mogą powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Zanieczyszczone oczy 
przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natych-
miast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 
Po działaniu agresywnych środków chemicznych na powierzchni fugi mogą wystąpić przebarwienia.
 Przed zastosowaniem produktu na okładzinach ceramicznych z elementami z tworzywa sztucznego,
metalu, pokrytych farbą, emalią metaliczną lub innym nietrwałym motywem dekoracyjnym 
jak również w przypadku chłonnego kamienia naturalnego należy zawsze przeprowadzić próbę 
w celu określenia wpływu materiału na spoinowaną powierzchnię. Nie dopuścić do stwardnienia 
fugi na powierzchni płytek. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe usuwać 
mechanicznie.  

WIM DIAMOND GROUT  
DEKORACYJNA, CHEMOODPORNA, DWUSKŁADNIKOWA 
EPOKSYDOWA ZAPRAWA FUGOWA DO WYPEŁNIANIA 
SPOIN O SZEROKOŚCI OD 1 DO 15 mm

Epoksydowa zaprawa fugowa spełnia wymagania
PN-EN 13888 jako RG

  Klasyfikacja RG wg PN-EN 13888
  Od 1 do 15 mm
  Na ogrzewanie podłogowe, do brodzików,

    łazienek i kuchni
  Specjalna do mozaiki szklanej, płytek szklanych 

    i płytek metalicznych
  Designerska, do restauracji, ośrodków rekreacyjnych,

    sauny, SPA
  Chemoodporna, kwasoodporna, nienasiąkliwa, 

    odporna na zabrudzenia

DWUSKŁADNIKOWA EPOKSYDOWA ZAPRAWA FUGOWA
DO WYPEŁNIANIA SPOIN O SZEROKOŚCI OD 1 DO 15 mm

Stworzona do mozaiki szklanej,
płytek szklanych i płytek metalicznych
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCHKATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

 WŁAŚCIWOŚCI:
Jednoskładnikowa, trwale elastyczna, masa uszczelniająca na bazie polimeru silikonowego 
o octanowym systemie sieciowania. Dostępna w kolorach zgodnych z kolorami zapraw do spoino-
wania WIM. Odporna na starzenie, powstawanie grzybów i pleśni, zmienne warunki atmosferyczne 
i promieniowanie UV, działanie gorącej wody oraz rozcieńczonych kwasów i alkaliów. 

 ZASTOSOWANIE:
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych, prac wykończeniowych i spoin przyłączeniowych pomiędzy 
płytkami ceramicznymi a elementami wyposażenia na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szcze-
gólnie nadaje  do wszelkich ruchomych spoin narażonych na działanie wody, w pomieszczeniach 
sanitarnych i kuchennych, w basenach, kabinach natryskowych. Silikon zalecany jest do obrzeży 
wanien, Nadaje się również do uszczelniania szkła  i ceramiki łazienkowej 

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być czyste, suche, wolne od pyłu i tłustych zanieczyszczeń. Ze szczelin należy 
usunąć resztki zapraw. Szkło, glazurę, PCV, drewno odtłuścić przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej 
lub alkoholu. 

 SPOSÓB UŻYCIA:
Okleić brzegi uszczelnianej spoiny taśmą malarską. Odciąć ukośnie końcówkę aplikatora, zgodnie 
z szerokością przeznaczona do wypełnienia. Obfi cie wypełnić szczelinę. W ciągu 5 minut wygładzić 
powierzchnię kształtką do formowania silikonu lub ręcznie. Po wygładzeniu natychmiast zerwać 
taśmę malarską.  

 DANE TECHNICZNE:
Temperatura pracy:  +5oC do +40oC
Odporność termiczna: -40oC do +180oC
Czas obróbki: ok. 10 minut
Czas powierzchniowego schnięcia: ok. 20 minut 
Twardnienie: 2mm/dobę
Skurcz objętościowy: max 5%
Praktyczna rozszerzalność: ok. 25%

 ZUŻYCIE:
Uzależnione od szerokości i głębokości spoiny. 
Przy spoinie o kształcie prostokąta i  wym. 5 x 5 mm,  wydajność z tuby 310 ml. = ok. 11 mb. 
Przy spoinie o kształcie trójkąta o bokach 5 x 5 mm, wydajność z tuby 310 ml.  = ok. 25 mb.

 MAGAZYNOWANIE:
18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze +5oC do +35oC.  

WIM SILIKON  
MASA SILIKONOWA 
DO WODOSZCZELNYCH POŁĄCZEŃ SANITARNYCH 
I SPOIN DYLATACYJNYCH

  Bez rozpuszczalników
  Odporny na powstawanie plesni i grzybów
  Do kuchni, łazienek, kabin prysznicowych, itp.

DO WODOSZCZELNYCH POŁĄCZEŃ SANITARNYCH 

4
 PUNKTY

WIM SILIKON
310 ml

10
 PUNKTÓW

WIM UMD
0,9 kg

 ZASTOSOWANIE:
USZCZELNIAJĄCA MASA DYLATACYJNA przeznaczona jest do wypełniania skurczowych i konstruk-
cyjnych poziomych szczelin dylatacyjnych o szerokości od 5 do 60 mm w okładzinach ceramicznych,
podkładach i posadzkach betonowych (w tym szczelin obrabianych stalowymi kształtownikami),
w posadzkach żywicznych oraz w podkładach cementowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
USZCZELNIAJĄCA MASA DYLATACYJNA może być również stosowana do wykonywania iniekcji
uszczelniających rys i pęknięć w betonie oraz wykonywania zabezpieczeń ochronnych na 
powierzchniach poziomych w obiektach budownictwa ogólnego, przemysłowego i użyteczności 
publicznej, w tym również w branży żywnościowej, z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu 
z żywnością. Produkt dostępny jest w 4 kolorach (wg karty kolorów WIM): szarym (1/13), antracy-
towym (1/14), beżowym (1/32) i  czekoladowym (1/44).

 WŁAŚCIWOŚCI:
USZCZELNIAJĄCA MASA DYLATACYJNA to dwuskładnikowy, płynny elastomer poliuretanowy, 
którego składniki po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach polimeryzują dając trwale elastyczną,
rozciągliwą i odporną na szereg czynników chemicznych masę uszczelniającą.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoża ceramiczne, betonowe, cementowe i żywiczne powinny być utwardzone i wysezonowane. 
Wszystkie podłoża powinny być czyste, suche, wolne od pyłu, tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń. 
Farby, mleczko cementowe i wszystkie inne substancje zmniejszające przyczepność należy  
bezwzględnie usunąć. Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonne zgodnie z odrębnie ustalonymi 
zasadami i wytycznymi projektowymi. Wszyskie powierzchnie szczelin powinny być wysezonowa-
ne, czyste i suche. Temperatura podłoży nie powinna być niższa niż 10oC. 

 SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem składnik A (duża butelka) należy dokładnie wymieszać. Następnie do składnika 
A wlać składnik B (mała butelka). Całość intensywnie mieszać przez minimum 3 minuty. Aplikację
tak przygotowanego produktu wykonać poprzez jego wyciśnięcie z  butelki po uprzednim
ścięciu końcówki aplikacyjnej znadującej sie na nakretce butelki. W przypadku stosowania wy-
robu niezgodnie z instrukcją producent nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanego
zabezpieczenia.

 WYPEŁNIANIE SPOINY:
Wypełniajac spoinę należy zadbać o jej odpowiedni przekrój, tzn. właściwe proporcje między 
szerokością a głębokością wypełnienia. Przyjmuje się, że przy szerokości spoiny do 15 mm propor-
cje te wynoszą 1÷1. Przy szerokości powyżej 15 mm zalecane jest stosowanie proporcji 1÷1,5. 
Odpowiedni przekrój spoiny można uzyskać poprzez wypełnienie szczeliny dylatacyjnej specjalnym 
polipropylenowym sznurem dylatacyjnym o nieco wiekszym przekroju od szerokości szczeliny. 
Rozciagając sznur zmniejsza sie jego przekrój dzieki czemu można wprowadzić go do wnętrza szcze-
liny na odpowiednią głębokość. Po zwolnieniu sznur rozpręża sie zapierając o ścianki szczeliny, szczel-
nie zamykając ja od spodu. Świeżo wypełnione spoiny powinny być chronione przed działaniem
wody przez okres minimum 8 godzin.

WIM USZCZELNIAJACA MASA DYLATACYJNA powinna być stosowana w temperaturze otoczenia 
10o÷25oC, przy wilgotności względnej powietrza max 80%. Pomieszczenia, w których odbywają 
się prace należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę 
ochronną przed użyciem otwartego ognia a w szczególności prac spawalniczych.

 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Produkt powinien być przechowywany i transportowany w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych i przewiewnych warunkach w temperaturze od +5oC do +25oC. Okres 
przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 DANE TECHNICZNE:
Proporcje mieszania w częściach wagowych (A÷B): 100÷17
Czas przydatności do użycia po zmieszaniu składników: ok. 30 minut
Temperatura pracy: od +10°C do +25°C
Czas utwardzania w temp. 20oC, wg PN-EN 196-3:2006: 
początkowy: 6 godzin; końcowy: 13 godzin
Pełne parametry użytkowe: 7 dni
Kolor produktu po utwardzeniu (wg karty kolorów WIM): 1/13, 1/14, 1/32, 1/44 
Wytrzymałość na temperaturę: od -30°C do +80°C
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 4,0 MPa
Przyczepność (wg PN-EN ISO 4624:2004):
• do podłoża ceramicznego: ≥ 1,8 MPa
• do podłoża betonowego: ≥ 2,6 MPa
Skurcz liniowy: ≤ 0,03%

 TABELA ZUŻYCIA:
Szerokość spoiny 5 mm głębokość spoiny 5 mm zużycie ok. 0,035 kg/m²
Szerokość spoiny 6 mm głębokość spoiny 6 mm zużycie ok. 0,050 kg/m²
Szerokość spoiny 8 mm głębokość spoiny 8 mm zużycie ok. 0,090 kg/m²
Szerokość spoiny 10 mm głębokość spoiny 10 mm zużycie ok. 0,140 kg/m²
Szerokość spoiny 12 mm głębokość spoiny 12 mm zużycie ok. 0,225 kg/m²
Szerokość spoiny 15 mm głębokość spoiny 15 mm zużycie ok. 0,350 kg/m²
Szerokość spoiny 20 mm głębokość spoiny 30 mm zużycie ok. 0,810 kg/m²

 OPAKOWANIE:
Zestaw 0,9 kg (składnik A – 0,75 kg + składnik B – 0,15 kg) 

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Bezpośrednio po pracy acetonem.

 UWAGA:
Należy przestrzegać środków w zakresie ochrony zdrowia wynikających z przepisów BHP podanych 
w instrukcji stosowania preparatu. Informacje naszych pracowników przekraczające ramy niniejszej 
karty technicznej wymagają pisemnego potwierdzenia. 

WIM USZCZELNIAJĄCA
MASA DYLATACYJNA  
POLIURETANOWA, DWUSKŁADNIKOWA, ZALEWOWA 
MASA USZCZELNIAJĄCA DO WYPEŁNIANIA SZCZELIN 
DYLATACYJNYCH W POSADZKACH ORAZ
DO WYKONYWANIA INIEKCJI USZCZELNIAJĄCYCH
RYSY I PĘKNIĘCIA 

  Dwuskładnikowa poliuretanowa masa dylatacyjna
  Do wypełniania szczelin, rys i pęknięć
  Łatwa aplikacja – półpłynna konsystencja
  Wysoka wytrzymałość
  Szeroki zakres zastosowania – od 5 do 30 mm
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

TABELE ZUŻYCIA
ZAPRAW DO SPOINOWANIA I SILIKONÓW

WYMIARY SPOINY [mm]
szerokość x głębokość

FORMAT PŁYTKI [cm]

5 x 5 10 x 10 
6 x 25

10 x 20 
15 x 15

15 x 20 
12 x 24

20 x 20 
15 x 25

20 x 30 
25 x 25 30 x 60 40 x 40 60 x 60

2 x 5 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1

2 x 7 1,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,15 0,15 0,1

2 x 10 - - 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,15

3 x 8 - - 0,6 0,6 0,6 0,4 0,25 0,25 0,2

5 x 5 - - 0,6 0,6 0,6 0,4 0,25 0,25 0,2

5 x 8 - - 1,0 0,9 0,8 0,6 0,3 0,4 0,3

5 x 12 - - 1,6 1,4 1,2 0,9 0,6 0,6 0,4

8 x 7 - - - 1,3 1,1 0,9 0,6 0,6 0,4

8 x 10 - - - 1,8 1,5 1,2 0,8 0,8 0,6

8 x 12 - - - 2,2 1,8 1,5 0,95 0,1 0,7

Tabela zużycia cementowych i epoksydowych zapraw do spoinowania (kg/m²)

Wartości zużycia z tabeli należy traktować szacunkowo. Ze względu na mnogość profili tylnej strony płytek, różną wysokość zębów pacy 
grzebieniowej do układania, niejednolitą głębokość fugi oraz możliwość stosowania różnych metod montażu, zużycie może być inne  niż w tabeli.

Głębokość fugi Szerokość fugi
3 mm

Szerokość fugi
5 mm

Szerokość fugi
7 mm

Szerokość fugi
10 mm

3 mm 23 18 12 6

5 mm 14 11 8 5

8 mm 9 7 5 4

10 mm 6 5 4 3

Głębokość fugi Szerokość fugi
3 mm

Szerokość fugi
5 mm

Szerokość fugi
7 mm

Szerokość fugi
10 mm

3 mm 35 30 24 20

5 mm 30 25 18 13

8 mm 25 16 11 8

10 mm 20 13 9 7

Tabela zużycia masy silikonowej przy spoinie prostokątnej  (mb/z tuby 310 ml)

Tabela zużycia masy silikonowej przy spoinie trójkątnej (mb/z tuby 310 ml)

Warszawa, Park Postępu  •  Kraków, salon ceramiczny
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32 33

1/00  biały / white

1/10  manhattan / manhattan

1/11  srebrny / silver grey

1/12  tytan / medium grey

1/13  szary / cement grey

1/14  antracyt / anthracite

1/20  czarny / black

1/29  kremowy / creamy

1/30  jaśmin / jasmine

1/31  wanilia / vanilla

1/32  beż / beige

1/33  ecru / ecru

1/34   jasny beż / light beige

1/35  bahama beż / bahama beige

1/40  koral / coral

1/41  karmel / caramel

1/42  brąz / brown

1/43  cynamon / cynamon

1/44  czekolada / chocolate

1/45  ceglasty / brick-red

1/46  india / india

1/47  cappucino / cappuccino

1/48  caff e latte / caff e latte

1/49  wenge / wenge

1/60  magnolia / magnolia

1/70  krokus / crocus

1/80  mięta / mint

1/81  zielony / green

1/82  turmalin / turquoise

2/08   pomarańcz / orange

2/10   brzoskwinia / peach

2/14  czerwony / red

2/16  burgund / burgundy

2/32  rubin / ruby

2/59  orzech / walnut

2/60   oliwka / olive

2/61   pergamon / pergamon

2/62  lila róż / pink lily

2/63  kość słoniowa / ivory

2/64   jasnożółty / light yellow

2/65  błękitny / blue

2/66   toffi   / toff ee

9/99   bezbarwny / transparent
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TABELE KOLORÓW
SPOINY CEMENTOWE, EPOKSYDOWE I SILIKONY / WIM DIAMOND GROUT, WIM BROKATFUGA
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301  platyna/platinium

302  srebro/silver

303  tytan/titanium

304  grafit/graphite

305  czarny onyks/black onyx

306  kwarc/quartz

307  złoty opal/gold opal

308  złoto/gold

309  brąz/bronze

310  miedź/natural copper

WIM DIAMOND GROUT

5/11 srebrny brokat

5/13 szary brokat

5/20 czarny brokat

5/30 jaśmin brokat

5/32 beż brokat

5/41 karmel brokat

5/43 cynamon brokat

5/44 czekolada brokat

5/81 zielony brokat

5/65 błękitny brokat

1/13  szary / cement grey

1/14  antracyt / anthracite

1/32  beż / beige

1/44  czekolada / chocolate

WIM BROKAT FUGA

USZCZELNIAJĄCA MASA DYLATACYJNA

Prezentowane kolory fug mogą w praktyce nieznacznie różnić się odcieniem. Fugi WIM do płytek ceramicznych i kamienia są zgodne z normą EN 13888.

WZORNIKI KOLORÓW WIM
Niezastąpiona pomoc przy doborze koloru i planowania wystroju pomieszczenia.
Do Państwa dyspozycji oddajemy wzorniki spoin cementowych i epoksydowych oraz silikonów w postaci poręcznych, 
niewielkich pudełek, jak również w postaci tablic czy ekspozytorów do demonstracji próbek w salonach sprzedaży.

4
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WIM LISTWA DYLATACYJNA

 ZASTOSOWANIE:
Profi le PVC o zwiększonej sztywności i odporności  na odkształcenia oraz mechaniczne uszkodzenia. 
Ochraniają krawędzie płytek w narożach zewnętrznych, ukrywają niedoskonałości ich cięcia oraz 
tworzą półkoliste połączenie prostopadłych względem siebie płytek. Są stosowane do estetycznego 
zakończenia górnej krawędzi płytek ułożonych na ścianach i cokołach oraz do innych dekoracyjnych 
celów zależnie od kreatywności projektanta czy glazurnika. Występują w szerokiej gamie kolory-
stycznej, co umożliwia ich dopasowanie do barwy spoiny. Posiadają trwały kolor, odporny na UV 
oraz środki czyszczące stosowane do mycia glazury i terakoty. Perforowane ramię listwy ułatwia 
jej szybki montaż w zaprawie klejowej a różna wysokość listwy pozwala na licowanie płytki z kra-
wędzią profi lu.

   SPOSÓB UŻYCIA:
Profi le PVC  montować na etapie wykonywania okładziny. Na podłoże nanieść cementową zaprawę 
klejową i za pomocą pacy zębatej rozprowadzić  w miejscu  stosowania. W przewidzianym dla listwy 
miejscu wtopić  jej ramię montażowe. Zaszpachlować  dodatkową ilością kleju, po czym starannie 
przykleić płytkę tak, aby dochodziła do widocznej części listwy. Ewentualne szczeliny między listwą 
a płytką wypełnić  zaprawą podczas fugowania.

 ZASTOSOWANIE:
WIM Listwa dylatacyjna służy do stosowania bezpośrednio w miejscach występowania szczelin 
dylatacyjnych w podłożu podczas montażu okładzin ceramicznych wewnątrz pomieszczeń. 

 SPOSÓB UŻYCIA:
Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić czy wybrany profi l jest odpowiedni wysokością do 
grubości płytek między którymi ma być zamontowany. Wysokość profi lu nie może być większa od 
grubości płytek ponieważ wystając po zamontowaniu powyżej ich powierzchni będzie powodował 
utrudnienia w eksploatacji okładziny oraz będzie narażony na uszkodzenia mechaniczne. Montaż 
listwy należy rozpocząć od rozprowadzenia pacą zębatą zaprawy klejowej w miejscu stosowania. 
Położyć listwę bezpośrednio nad szczeliną dylatacyjną (ewentualnie w miejscu zaplanowanej 
przerwy dylatacji między płytkami) i docisnąć ją w taki sposób aby dolna część listwy (z otwo-
rami montażowymi) zatopiła się  w zaprawie klejowej. Układanie płytek rozpocząć od krawędzi 
listwy (dolna część listwy musi znaleźć się pod płytką) starając się aby górne powierzchnie płytek 
i listwy znajdowały się na tym samym poziomie ewentualnie listwa może nieznacznie znajdować 
się poniżej poziomu płytki. Nadmiar zaprawy klejowej usunąć ze złącza wilgotną gąbką przed jej 
związaniem.

WIM LISTWA  
PROFILE PVC O ZWIĘKSZONEJ SZTYWNOŚCI

PROFILE DYLATACYJNE PVC

 Ochraniają krawędzie płytek przed wyszczerbieniem
 Łączą dwie płaszczyzny płytek
 Maskują krawędzie płytek
 Posiadają trwały kolor, odporny na UV

  Do kompensacji naprężeń w warstwie płytek  
  Niwelują siły ściskające i rozciągające  
  Niewrażliwe na działanie środków czyszczących do posadzek 

Specjalny profil z PVC do montażu w miejscu występowania 
szczelin dylatacyjnych w podłożu podczas wykonywania 
okładzin ceramicznych

Łódź, University Business Park
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 DANE TECHNICZNE:
Długość: 2500 mm
Wysokość: 8, 10, 12 mm
Szerokość złącza: 9 mm
Ciężar właściwy: 1,35 g/mm
Wytrzymałość na rozciąganie: 45 N/mm²
Moduł E: 3300 N/mm²
Temperatura mięknięcia:  >100⁰C
Temperatura stosowania (montażu): minimum +10⁰C
Twardość wg Shora: 82 Shore D

 DANE TECHNICZNE:
Długość: 2500 mm
Wysokość:  8, 10 mm
Rodzaj: wewnętrzna, zewnętrzna
Barwa: 29 kolorów
Ciężar właściwy: 1,35 g/mm
Wytrzymałość na rozciąganie: 45 N/mm2
Moduł E: 3300 M/mm2
Temperatura mięknięcia:  >100⁰C
Temperatura stosowania (montażu): minimum +10⁰C
Twardość wg Shora: 82 Shore D
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

 ZASTOSOWANIE:
Do przeciwilgociowej izolacji powierzchni w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, 
na których będą układane płytki ceramiczne. Jest zalecana wszędzie tam, gdzie wymagany jest 
wysoki stopień wodoszczelności lub występuje wysoka wilgotność (np. w natryskach, łazienkach, 
toaletach, pralniach, kuchniach itp.). Hydroizolacja może być stosowana na ściany z płyt kartono-
wo-gipsowych, ściany tynkowane, ściany z bloczków gazobetonowych, stare okładziny ceramiczne 
i kamienne. Nadaje się na posadzki z zamontowanym ogrzewaniem podłogowym.

 WŁAŚCIWOŚCI:
Jednoskładnikowa, gotowa do użycia, masa o właściwościach tiksotropowych. Nie zawiera roz-
puszczalników a po wyschnięciu tworzy wysoko elastyczną, wodoszczelną i bezspoinową warstwę 
izolacyjną. Posiada bardzo wysoką przyczepność do podłoży mineralnych i stanowi powłokę, na 
której można układać płytki przy użyciu elastycznych zapraw klejących WIMFLEX. Ekologiczna, nie 
zawiera żadnych środków szkodliwych. Jest łatwa w nakładaniu.

 DANE TECHNICZNE:
przy temp. +23°C i wilgotności powietrza 50%.
Skład: Dyspersja polimerów z dodatkiem środków uszlachetniających.
Konsystencja: półpłynna
Gęstość: ok. 1,4 kg/dm3

Temperatura pracy : od + 5°C do  + 25°C
Zużycie na:
• podłożu chłonnym: 1,2 kg/m2

• podłożu o niskiej chłonności: 0,7 kg/m2

Liczba nakładanych warstw: 2
Przerwa technologiczna pomiędzy aplikowanymi warstwami: ok. 3 godz.
Czas schnięcia warstwy: ok. 3 godz. przy 23°C
Przyczepność: min. 1,5 MPa
Możliwość chodzenia: po 10–12 godz.
Możliwość klejenia płytek: po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 godz.)
Sposób nakładania: wałkiem, pędzlem
Czyszczenie narzędzi: wodą (w stanie niezwiązanym)
Składowanie: W zamkniętych pojemnikach przez 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy 
chronić przed mrozem.
Uwaga: W przypadku temperatur innych niż podane czas schnięcia może ulec zmianie.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być stałe mocne, nośne, dojrzałe, czyste, suche, wolne od pyłu i tłustych zanieczysz-
czeń. Tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe należy wcześniej zagrunto-
wać ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM. W przypadku podłoża o niskiej jakości, stabilności należy je wzmoc-
nić poprzez aplikacje ŚRODKA WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCEGO. Ewentualne ubytki w podłożu 
uzupełnić najlepiej WIM ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ. Na gładkich podłożach drewnopochodnych 
i starej okładzinie ceramicznej wykonać mostek kontaktowy. Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych 
lub innych ruchomych połączeń pomiędzy ścianą a posadzką oraz naroży wykonuje się za pomocą 
taśmy uszczelniającej i narożników, które należy przykleić do podłoża przy zastosowaniu płynnej 
folii. Kratki ściekowe, przepusty rurowe i wypusty na baterie należy zaopatrzyć w mankiety uszczel-
niające wtopione w folie. W celu wyjaśnienia szczegółów prosimy o kontakt z działem doradztwa 
technicznego.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Wymieszać dokładnie masę w opakowaniu. Przy pomocy wałka malarskiego nanieść pierwszą 
warstwę masy, mocno wciskając ją w podłoże. Drugą warstwę można nanosić po całkowitym wy-
schnięciu poprzedniej tj. po ok. 3–4 godz. Każda warstwa powinna wyschnąć na całej powierzchni. 
W przypadku posadzek o dużym obciążeniu wodnym i przewidywanym zwiększonym  natężeniem 
ruchem pieszym lub pojazdów należy nanieść trzecią warstwę  izolacyjną lecz nie wcześniej niż po 
upływie 12 godz. od wykonania poprzedniej. Strefę środkową taśmy w szczelinie dylatacyjnej nie 
należy pokrywać płynną folią. Do układania płytek na powłoce wykonanej z WIM PŁYNNA FOLIA 
stosować wyłącznie elastyczne zaprawy klejące. 

 MAGAZYNOWANIE:
Czas składowania w suchych, wolnych od mrozu magazynach, i w oryginalnie, szczelnie zamknię-
tych pojemnikach wynosi co najmniej 12 miesięcy od daty produkcji.

 OPAKOWANIA:
Produkt dostępny jest w wiaderkach 3,6 kg i 5 kg.

 ZALECENIA OGÓLNE:
Chronić przed dziećmi. Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne. Prace prowadzić
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i właściwymi przepisami BHP.

WIM PŁYNNA FOLIA  
ELASTYCZNA, PŁYNNA FOLIA HYDROIZOLACYJNA
DO ZABEZPIECZENIA PODŁOŻY PRZED DZIAŁANIEM 
WILGOCI I WODY 

  Elastyczna, gotowa do użycia
  Wodoszczelna
  Do stosowania w łazienkach, kabinach prysznicowych,

    pralniach, itp.
  Zapobiega powastawaniu grzybów i pleśni
  Łatwa w nakładaniu

5
 PUNKTÓW

WIM PŁYNNA FOLIA
5 kg

3
 PUNKTY

WIM PŁYNNA FOLIA
3,6 kg
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WIM ZESTAW 
ŁAZIENKOWY

 ZASTOSOWANIE:
Do przeciwwodnej izolacji powierzchni, na których będą układane płytki ceramiczne, w pomiesz-
czeniach narażonych na oddziaływanie wilgoci. Jest zalecana wszędzie tam, gdzie wymagany jest 
wysoki stopień wodoszczelności lub występuje wysoka wilgotność (np. w natryskach, łazienkach, 
toaletach, pralniach, kuchniach itp.). Hydroizolacja może być użyta na każdym typie podłoża:
ściany z płyt G-K, ściany tynkowane, ściany z bloczków gazobetonowych, materiały drewnopo-
chodne, stare okładziny ceramiczne, stare okładziny kamienne, itp.

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE :
WIM PŁYNNA FOLIA
- na podłożu chłonnym:  1,2 kg/m²
- na podłożu o niskiej chłonności: 0,7 kg/m²

 OPAKOWANIA:
Wiaderko 4 kg

WIM ZESTAW ŁAZIENKOWY  
ZESTAW  DO USZCZELNIANIA STREFY 
MOKREJ W KABINIE PRYSZNICOWEJ

WIM ZESTAW ŁAZIENKOWY ZAWIERA:

WIM PŁYNNA FOLIA 4 kg

WIM TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 6 mb

WIM MANKIET USZCZELNIAJĄCY 1 szt.

WIM NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY WEWNĘTRZNY 1 szt.

Szczegółowe informacje techniczne znajdują się na kartach poszczególnych produktów

  Gotowy zestaw do uszczelniania łazienek
  Zabezpiecza ściany i podłogę przed wnikaniem wody
  Chroni powierzchnie gipsowe przed zawilgoceniem
  Zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni

1 2

  1. Rozprowadzić obfi cie WIM PŁYNNĄ FOLIĘ wokół wypustów baterii
  2. Nałożyć mankiet uszczelniający i docisnąć
  3. Nanieść WIM PŁYNNĄ FOLIĘ na mankiet
  4. Rozprowadzić obfi cie WIM PŁYNNĄ FOLIĘ w narożniku ścian i posadzki
  5. Wkleić narożnik uszczelniający i docisnąć 
  6. Pokryć narożnik WIM PŁYNNĄ FOLIĄ 
  7. Rozprowadzić WIM PŁYNNĄ FOLIĘ na łączeniu ściany z posadzką
  8. Wkleić taśmę zgiętą w połowie i docisnąć
  9. Pokryć powierzchnie taśmy płynną folią z wyłączeniem miejsca zagięcia
10. Uszczelnić narożnik pionowy w identyczny sposób

WIM ZESTAW ŁAZIENKOWY daje pewność zabezpieczenia ścian i podłóg przed przeciekaniem wody

JAK STOSOWAĆ WIM ZESTAW ŁAZIENKOWY:

3

5

7

9

4

6

8

10
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

40
PUNKTÓW

WIMOLATIC
32 kg

20
 PUNKTÓW

WIMOLATIC
16 kg

 ZASTOSOWANIE:
Do wykonywania elastycznej powłoki uszczelniającej wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki 
stopień wodoszczelności. Zalecany do stosowania na balkonach, tarasach, zewnętrznych ścianach 
fundamentowych oraz w kabinach prysznicowych, łazienkach i kuchniach przemysłowych. Nadaje 
się do miejsc o bardzo dużym obciążeniu wodnym jak: baseny, zbiorniki na wodę pitną lub ścieki 
bytowe, myjnie samochodowe, izolacja podłoży pod wysypiska śmieci. Na zaschniętej powłoce 
izolacyjnej należy układać płytki ceramiczne przy użyciu elastycznych zapraw klejących WIMFLEX. 

 WŁAŚCIWOŚCI:
Dwuskładnikowa masa uszczelniająca przeznaczona do ochrony podłoża przed wnikaniem i dzia-
łaniem wody. Posiada wysoką przyczepność do podłoży mineralnych oraz doskonałą odporność na 
warunki atmosferyczne i długotrwały kontakt z wodą. Jest wysoko elastyczna, przez co mostkująco 
pokrywa pęknięcia i rysy. Zaschnięta powłoka jest odporna na umiarkowanie agresywne prepa-
raty chemiczne (siarczany, chlorki, kwasy oraz oleje). Jest paroprzepuszczalna i nieszkodliwa dla 
środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników. Do stosowania w miejscach narażonych na 
intensywne działanie wody wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, przed układaniem płytek cera-
micznych. Posiada specjalną konsystencję, charakteryzującą się wyjątkową łatwością w nakłada-
niu, która po zaschnięciu tworzy bezspoinowe uszczelnienie. W kontakcie nie powoduje korozji 
obróbek blacharskich oraz innych elementów metalowych. Hamuje proces karbonatyzacji 
betonu. 

 DANE TECHNICZNE:
przy temp. +23°C i wilgotności powietrza 50%
Składnik A: cementy, specjalne piaski kwarcowe, dodatki
Składnik B: wodna dyspersja żywic syntetycznych
Konsystencja: półpłynna
Gęstość: ok. 1,6 kg/dm3

Temperatura pracy: od +50C do +250C
Czas pracy: 60 minut
Wydajność: ok. 1,5 kg/m2 na 1mm grubości warstwy
Zużycie uzależnione od typu izolacji:
• izolacja lekka (grubość 2 mm) 3,0 kg/m2

• izolacja średnia (grubość 2,5 mm) 3,75 kg/m2

• izolacja ciężka (grubość 3 mm) 4,5 kg/m2 
Liczba nakładanych warstw:  min. 2
Grubość jednej warstwy:  max 2 mm
Przerwa technologiczna pomiędzy aplikowanymi warstwami: 3–4 godziny
Przyczepność do betonu: ≥ 1,07 MPa
Wydłużenie względne (przy max naprężeniu): 94,3%
Odporność na wodę pod ciśnieniem: min. 0,5 MPa (50 m słupa wody)
Przesiąkliwość:
• dla wody: brak
• dla oleju napędowego i benzyny: brak
Możliwość chodzenia: po 10–12 godzinach
Możliwość klejenia płytek: po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 godziny)
Sposób nakładania: wałkiem, pędzlem, szpachlą
Czyszczenie narzędzi: wodą (w stanie niezwiązanym) 
Składowanie i transport: w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez 12 miesięcy od daty pro-
dukcji umieszczonej na opakowaniu
Składnik A chronić przed wilgocią a Składnik B przed mrozem i wysoką temperaturą.
Uwaga: W przypadku temperatur innych niż podane czas schnięcia może ulec zmianie.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być równe, suche lub matowo wilgotne, mocne, nośne, trwałe, dojrzałe i stabilne. 
Ponadto musi być czyste, wolne od pyłu, kurzu, tłustych zanieczyszczeń i innych substancji zmniej-
szających przyczepność. Tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe należy wcześniej zagruntować 
Środkiem Gruntującym. W przypadku podłoży o niskiej jakości lub stabilności należy je usunąć 

i zastąpić nowymi o odpowiedniej wytrzymałości i nośności. Podłoży betonowych na zewnątrz 
nie gruntować. Ewentualne ubytki w podłożu uzupełnić a mur z cegieł musi być pełno spoinowy. 
Bezpośrednio przed aplikacją produktu (szczególnie podczas wysokich temperatur) podłoże lekko 
zwilżyć tak aby było matowo-wilgotne, należy przy tym unikać wody stojącej. 

 SPOSÓB UŻYCIA:
WIMOLASTIC dostarczany jest w opakowaniach o takiej wadze i proporcjach, które gwarantują, że po 
wymieszaniu obu składników uzyskuje się zaprawę o konsystencji wyjątkowo łatwej do nakładania. 
Do pojemnika wlać składnik B (płyn) a następnie wsypać powoli składnik A (proszek) i mieszać za 
pomocą wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odstawić zapra-
wę na 5 minut i wymieszać ponownie. Dla uzyskania rzadszej konsystencji, przy aplikacji pierwszej 
warstwy, można dodać do 3% wody. Prace rozpoczynamy od uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 
naroży i innych pracujących elementów budowli poprzez wklejenie specjalnej taśmy i narożników 
uszczelniających za pomocą zaprawy hydroizolacyjnej. Kratki ściekowe, przepusty rurowe i wypusty 
na baterie należy zaopatrzyć w mankiety uszczelniające wtopione w zaprawę. Następnie rozprowa-
dzić zaprawę w cienkiej warstwie na całej uszczelnianej powierzchni przy pomocy twardego pędzla 
lub pacy do szpachlowania, mocno dociskając do podłoża w celu zamknięcia występujących w nim 
porów oraz zebrania wszelkich luźnych części. Do nakładania kolejnej warstwy możemy przystą-
pić po wyschnięciu pierwszej warstwy (ok. 3–4 godz.). Należy dążyć do zachowania jednakowej 
grubości warstwy oraz do tego aby grubość pojedynczej warstwy nie przekraczała 2 mm. W tym 
celu najlepiej jest rozprowadzić zaprawę pacą zębatą o wysokości zęba 4x4 mm a następnie całość 
wygładzić jej gładką stroną.  Metoda ta pozwala szybkie wykonanie równej i mocno dociśniętej 
warstwy. W drugą warstwę zaprawy można zatopić jako element dystansowy siatkę z włókna 
szklanego, nie jest to jednak konieczne. Grubość nakładanej warstwy w jednym cyklu roboczym 
nie może być większa niż 2 mm. Tak wykonaną hydroizolację należy zabezpieczyć przed działaniem 
wody przez ok. 12 godz. Do montażu płytek można przystąpić po upływie 24 godz. a obciążać wodą 
pod ciśnieniem po 3 dniach.

 UWAGA:
Warunkiem koniecznym przed nakładaniem kolejnej warstwy jest całkowite związanie i utwardze-
nie poprzedniej. Nie należy rozprowadzać jednorazowo zbyt grubych warstw z uwagi możliwość 
wystąpienia rys skurczowych. Należy chronić świeżą warstwę przed deszczem i zbyt szybkim wy-
sychaniem. 

 MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT:
Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 
przez 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Składnik A chronić przed wilgocią a Składnik B przed mrozem i wysoką temperaturą.

 OPAKOWANIE:
Zestawy 32 kg (worek 24 kg + kanister 8 kg) i 16 kg (2x6 kg + 2x2 kg). 

WIMOLASTIC
HYDROIZOLACJA TARASÓW I BALKONÓW
Elastyczna, dwuskładnikowa, hydroizolacja wysokociśnieniowa

  Doskonała do izolacji tarasów i balkonów
  Do uszczelniania basenów
  Zbrojona mikrowłóknami
  Nie powoduje korozji metalu
  Paroprzepuszczalna
  Wysoko elastyczna
  Mrozoodporna i wodoodporna
  Do wewnątrz i na zewnątrz

W PORĘCZNYM OPAKOWANIU 16 kg

ELASTYCZNA, DWUSKŁADNIKOWA
HYDROIZOLACJA WYSOKOCIŚNIENIOWA

MASA NETTO
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 ZASTOSOWANIE:
Specjalny elastomer, obustronnie wzmocniony włókniną poliestrową, lub wykonany na nośniku
z białej ażurowej dzianiny poliestrowej. Akcesoria służą do dodatkowego uszczelnienia przepustów 
rur, wypustów baterii i odpływów w posadzkach a także do miejsca połączenia podłogi ze ścianą. 
Są niezbędne do zapewnienia szczelności podczas wykonywania powłok izolacji wodochronnych 
wewnętrznych i zewnętrznych z zastosowaniem wyrobów WIM PŁYNNA FOLIA. Posiada dużą
wytrzymałość na rozciąganie, jest odporny na wysokie temperatury i wykazuje dobrą elastyczność 
nawet przy niskich temperaturach.

 DANE TECHNICZNE:
WYMIARY
Narożnik 130 x 130 mm
Mankiet  120 x 120 mm
Łata 400 x 400 mm

 ZASTOSOWANIE:
Specjalny elastomer wzmocniony siatką z tkaniny, przeznaczony do mostkującego pokrywania 
szczelin dylatacyjnych i elastycznego uszczelnienia połączenia podłogi ze ścianą. Taśma posiada 
duża wytrzymałość na rozciąganie jest odporna na wysokie temperatury i wykazuje dobra elastycz-
ność nawet przy niskich temperaturach. Stosowana jest w systemowych, podpłytkowych, rozwią-
zaniach hydroizolacyjnych z zastosowaniem WIM PŁYNNA FOLIA. 

 OPAKOWANIA:
10 mb, 50 mb.

 DANE TECHNICZNE:
Szerokość całkowita: 120 mm
Szerokość uszczelnienia: 70 mm
Grubość: 0,6 mm
Odporność na wodę: wodoszczelna
Odporność termiczna: od – 30 °C do + 90 °C
Odporność na UV: odporna
Chemoodporność: odporna na rozcieńczone kwasy, zasady, ług sodowy, olej jadalny itp.

 ZASTOSOWANIE:
Elastyczna taśma uszczelniająca, składająca się z dwóch warstw białej włókniny poliestrowej, pomię-
dzy którymi znajduje się, na całej szerokości warstwa termoplastycznego elastomeru. Przeznaczona 
jest do zapewnienia szczelności podczas wykonywania powłok hydroizolacyjnych, wewnątrz i na ze-
wnątrz w miejscach krytycznych. Stanowi elastyczne uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, połączenia 
ściany ze ścianą lub posadzką a także styku tarasu ze ścianą budynku. Jest odporna na działanie wody, 
wilgoci oraz rozcieńczone kwasy, zasady i sole. Służy także do mostkujacego pokrywania połączenia 
obróbki blacharskiej tarasu czy balkony z warstwą hydroizolacyjną. Posiada zwiększoną przyczepność 
do mineralnych, dyspersyjnych i bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych.

 OPAKOWANIA:
10 mb, 50 mb.

 DANE TECHNICZNE:
Grubość: 0,5 mm (± 5%)
Masa powierzchniowa: 440 g/m² (± 5%)
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: > 13,7 MPa
Przesiąkliwość wody przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak

WIM TAŚMA  AKCESORIA

WIM FLEXBAND  

TAŚMA USZCZELNIAJACA DO SYSTEMÓW 
IZOLACJI PRZECIWWODNYCH

SPECJALISTYCZNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 

ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE DO
SYSTEMÓW IZOLACJI PRZECIWWODNYCH

ELASTOMER TERMOPLASTYCZNY WZMOCNIONY WŁÓKNINĄ 
POLIESTROWĄ 

ELASTOMER TERMOPLASTYCZNY WZMOCNIONY 
WŁÓKNINĄ POLIESTROWĄ 

• NAROŻNIK WEWNĘTRZNY
• NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
• MANKIET USZCZELNIAJĄCY
• ŁATA PODŁOGOWA

 Wodoszczelny elastomer wzmocniony siatką
z tkaniny lub włókniną poliestrową

 Do dokładnego uszczelnienia miejsc krytycznych
 Zapewnia szczelności przy tworzonych izolacjach
 Odporny na działanie wody, wilgoci oraz

na rozcieńczone kwasy, zasady i sole
 Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

 Do systemów przeciwwodnych
 Do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych
 Do elastycznego połączenia podłogi ze ścianą
 Wodoszczelny elastomer wzmocniony siatką

z tkaniny

 Tworzy nierozdzielne połączenie z materiałem 
hydroizolacyjnym

 Wzmacnia miesce styku obróbki blacharskiej tarasu 
z warstwą hydroizolacji

 Zapewnia szczelności i elstyczność w miejscach 
krytycznych warstwy izolacjnej

 Odporna na media agresywne

50
 PUNKTÓW

WIM TAŚMA 
USZCZELN. 50 mb

50
 PUNKTÓW

WIM FLEXBAND 
50 mb

1
PUNKT

AKCESORIA

10
 PUNKTÓW

WIM FLEXBAND 
10 mb

10
 PUNKTÓW

WIM TAŚMA 
USZCZELN. 10 mb
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TARAS NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM
rozwiązania systemowe

UWAGA: Rysunek nie zachowuje skali. Projektując należy dostosować wymiary do warunków rzeczywistych. Za projekt oraz dokumentację techniczną przyjętych rozwiązań odpowiada projektant.
Przedstawione rozwiązania służą jedynie jako pomoc do projektowania. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz technologią wykonawstwa robót. 

TARAS

1

3

2

5

6

7

4

8

9

10

11

FLEXBAND
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCHKATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

DYLATACJA NA TARASIE GARAŻ I POMIESZCZENIE TECHNICZNE
rozwiązania systemowe rozwiązania systemowe

MUR

2

1

43 6

5 7 84

UWAGA: Rysunek nie zachowuje skali. Projektując należy dostosować wymiary do warunków rzeczywistych. Za projekt oraz dokumentację techniczną przyjętych rozwiązań odpowiada projektant.
Przedstawione rozwiązania służą jedynie jako pomoc do projektowania. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz technologią wykonawstwa robót. 

UWAGA: Rysunek nie zachowuje skali. Projektując należy dostosować wymiary do warunków rzeczywistych. Za projekt oraz dokumentację techniczną przyjętych rozwiązań odpowiada projektant.
Przedstawione rozwiązania służą jedynie jako pomoc do projektowania. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz technologią wykonawstwa robót. 

GARAŻ



4948

www.wim-chb.plwww.wim-chb.pl

4948

www.wim-chb.plwww.wim-chb.pl

H
YD

RO
IZ

O
LA

C
JE

H
YD

RO
IZ

O
LA

C
JE
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TRADYCYJNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE OGRZEWANIE PODŁOGOWE – MATA GRZEJNA
rozwiązania systemowe rozwiązania systemowe

SALON ŁAZIENKA



Wrocław, Apartamenty Blue Angel Wings Kraków, salon Hondy  
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

2
 PUNKTY

WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

5 kg

 ZASTOSOWANIE:
Jest preparatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania starych i nowych podłoży nad-
miernie nasiąkliwych. Zmniejsza chłonność tynków wapiennych i gipsowych, płyt kartonowo-
-gipsowych i wylewek anhydrytowych, bloczków z betonu komórkowego oraz cegieł ceramicznych 
i silikatowych. Wzmacnia stare, pyliste podłoża i wyrównuje czas wiązania zapraw klejowych, szpa-
chlowych, wyrównujących i samopoziomujących. Zalecany przed wykonaniem posadzek i podkła-
dów podłogowych, tynków mineralnych a także przed malowaniem. Nadaje się gruntowania płyt 
paździerzowych i drewnopochodnych przed przyklejeniem płytek ceramicznych. Do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.   

 WŁAŚCIWOŚCI:
Jest preparatem produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywicy akrylowej. 
Posiada dużą zdolność penetracji, wnika głęboko w podłoże, przez co wpływa na jego wzmocnienie 
i wyrównanie chłonności na całej powierzchni. Zapobiega wchłanianiu nadmiernej ilości wilgoci 
z zapraw do podłoża i pozwala na równomierną szybkość wiązania a także uzyskanie właściwych 
parametrów wytrzymałościowych. Charakteryzuje się szybkim wysychaniem. Zagruntowane 
preparatem podłoże zwiększa przyczepność stosowanych klejów, tynków i innych zapraw oraz 
zmniejsza zużycie farb. Po wyschnięciu preparat jest bezbarwny.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu i starych farb. Zabrudzenia i warstwy 
o słabej przyczepności należy usunąć.

 PRZYGOTOWANIE PREPARATU:
WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY jest emulsją gotową do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć  
z innymi, podobnymi wyrobami. Dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Najlepiej nanosić preparat w postaci nierozcieńczonej przy pomocy pędzla, wałka lub natryskowo 
jako cienka równomierna warstwa. Do pierwszego gruntowania podłoży mocno chłonnych można
zastosować wodny roztwór środka gruntującego w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej 
warstwy należy powtórzyć impregnowanie środkiem nierozcieńczonym. Nie wolno pracować 
w czasie deszczu oraz w temperaturze poniżej 5˚C. Użytkowanie powierzchni i kolejne etapy pracy
jak: malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek czy  szpachlowanie itp., należy rozpocząć po 
całkowitym wyschnięciu preparatu tj. po około 2 godzinach od jego nałożenia.

 ZUŻYCIE:
W zależności od chłonności podłoża. Średnio zużywa się od 0,05–0,2 kg na 1m² .

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach,  
w temperaturze powyżej 5ºC. Chronić przed przegrzaniem i mrozem. Okres przydatności preparatu 
do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

 OPAKOWANIA :
Kanistry 5 kg.

WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY
PREPARAT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY 
DO GRUNTOWANIA I WZMACNIANIA  
NASIĄKLIWYCH PODŁOŻY

  Szybkoschnący
  Do ścian, posadzek i sufitów
  Zmniejsza nasiąkliwość
  Poprawia przyczepność
  Zapobiega pyleniu
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8
 PUNKTÓW

WIM GRUNT 
EPOKSYDOWY

 

 ZASTOSOWANIE:
Jest preparatem  głęboko penetrującym przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania starych  
i nowych  podłoży nasiąkliwych. Zmniejsza chłonność tynków wapiennych i gipsowych, płyt 
kartonowo-gipsowych i wylewek anhydrytowych oraz bloczków z betonu komórkowego. Wzmacnia
stare, pyliste podłoża i wyrównuje czas wiązania zapraw klejowych, szpachlowych, wyrównujących 
i samopoziomujących. Zalecany przed wykonaniem posadzek i podkładów podłogowych a także 
tynków mineralnych. Może być stosowany w ogrzewanych konstrukcjach podłogowych. Do stoso-
wania wewnątrz i na zewnątrz. 

 WŁAŚCIWOŚCI:
Jest preparatem produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywicy  akrylowej. 
Posiada dużą zdolność penetracji, wnika głęboko w podłoże, przez co wpływa na jego wzmocnienie 
i wyrównanie chłonności na całej powierzchni. Zapobiega wchłanianiu nadmiernej ilości wilgoci 
z zapraw do podłoża. Pozwala tym samym na uzyskanie równomiernej szybkości wiązania a także
uzyskanie właściwych parametrów wytrzymałościowych. Zagruntowanie preparatem podłoża 
zwiększa przyczepność stosowanych klejów, tynków i innych zapraw oraz zmniejsza zużycie farb. 
Po wyschnięciu preparat jest bezbarwny.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być suche, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu i starych farb. Zabrudzenia  i warstwy 
o słabej przyczepności należy usunąć.

 PRZYGOTOWANIE PREPARATU:
WIM ŚRODEK WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCY jest emulsją gotową do bezpośredniego użycia.
Nie wolno jej łączyć z innymi, podobnymi wyrobami, rozcieńczać ani zagęszczać. 

 ZASTOSOWANIE:
Bezwodna reaktywna żywica na bazie epoksydowej przeznaczona jest do gruntowania i wzmacnia-
nia słabych podłoży mineralnych przed aplikacją wszelkiego rodzaju powłok izolacyjnych, oraz za-
praw, klejów cementowych. Zalecana jest do wzmacniania nasiąkliwych podkładów cementowych 
oraz jako środek penetracyjny pod epoksydowe  systemy żywiczne. Zwiększa odporność podłoża na 
ścieranie i działanie wody zwykłej i morskiej, benzyny, olejów, tłuszczy jak też licznych ługów, kwa-
sów i innych związków chemicznych. Może być wykorzystywany do impregnowania powierzchni 
betonu przeznaczonego do bezpośredniego użytkowania, do kamieni naturalnych, cegły i klinkieru.

 WŁAŚCIWOŚCI:
WIM GRUNT EPOKSYDOWY jest produktem o niskiej lepkości.  Tworzy dwuskładnikową kompozycją 
epoksydową, która po zaschnięciu charakteryzuje się zwiększoną odpornością na działanie kwasy, 
zasady i ługi. 

 DANE TECHNICZNE:
(w temp. + 20°C i wilgotności 65 %):
Temperatura pracy: od +10°C do +35°C
Skład: żywica epoksydowa 
Rozpuszczalnik: tak
Gęstość: 0,94 g/cm  (+/- 0,01 g/cm³)
Proporcje mieszania:

Składnik  A (żywica) – 100 części
Składnik  B (utwardzacz) – 20 części
Stosunek wagowy: 10:2 

Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk, polewanie 
Czas pracy: min. 2 godziny od chwili zmieszania
Ilość wymaganych warstw: od 1 do 2
Zużycie:

• jako grunt – ok. 0,20 ÷ 0,40 kg/m² 
• jako impregnat – ok. 0,10 ÷ 0,15 kg/m²

Odstęp czasu między  aplikacją warstw: min 6 godz ÷ max 48 godz.
Pełne parametry użytkowe: po 7 dniach
Środek czyszczący: rozcieńczalnik acetonowy 

 SPOSÓB UŻYCIA:
Można nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskowo w cienkiej i równomiernej warstwie. Podłoża
mocno chłonne należy zagruntować ponownie aplikując preparat poprzecznie do pierwszej 
warstwy. Nie wolno pracować w czasie deszczu oraz w temperaturze poniżej 5⁰C. Użytkowanie 
powierzchni i kolejne etapy pracy należy rozpocząć nie wcześniej niż po 6 godzinach od nałożenia 
preparatu.

 ZUŻYCIE:
W zależności od chłonności podłoża. Średnio zużywa się od 0,05–0,2 kg na 1 m².

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach,  
w temperaturze powyżej 5⁰C. Chronić przed przegrzaniem i mrozem. Okres przydatności preparatu 
do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

 OPAKOWANIA :
Kanistry 5 kg.

WIM GRUNT EPOKSYDOWYWIM ŚRODEK WZMACNIAJĄCO-
-GRUNTUJĄCY DWUSKŁADNIKOWY, EPOKSYDOWY PREPARAT 

GRUNTUJĄCY DO WZMACNIANIA ODPORNOŚCI 
PODŁOŻY CEMENTOWYCH I BETONOWYCHPREPARAT DO GRUNTOWANIA 

NADMIERNIE NASIĄKLIWYCH PODŁOŻY   Zwiększa odporność na ścieranie
  Tworzy powłokę  odporną na agresywne media
  Impregnuje beton i zmniejsza nasiąkliwość
  Poprawia przyczepność klejów i powłok epoksydowych

  Głębokopenetrujący
  Na podłoża gipsowe i cementowe
  Zmniejsza nasiąkliwość
  Poprawia przyczepność
  Wzmacnia podłoże
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WIM ŚRODEK
WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCY

5 kg

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być dojrzałe, suche, czyste, wolne od tłustych zanieczyszczeń i innych substancji 
zmniejszających absorbcje. Nie może być zmarznięte. Impregnowane podłoże powinno być klasy
min B 15 zatarte na ostro, przeszlifowane, pozbawione mleczka cementowego, odtłuszczone
i odpylone. Wilgotność betonu max 4% a temperatura podłoża nie niższa niż 10⁰C. Podłoża bitu-
miczne, asfaltowe nie nadają się do pokrywania. Podłoża szkliwione, spiekane i wygładzane należy 
piaskować.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Przed połączeniem obu składników należy je wcześniej wymieszać w swoich opakowanich.
Następnie do składnika A dodać składnik B. Całość  wymieszać  mieszadłem wolnoobrotowym. 
Czas mieszania 3 min. Po zmieszaniu nie mogą być widoczne żadne smugi. Tak przygotowany 
roztwór nanosić na podłoże za pomocą wałka, pędzla  lub konewki.  Rozprowadzać cienką, rów-
nomierną warstwę nie pozostawiając nadmiaru w zagłębieniach. Ewenualny nadmiar produktu 
na powierzchni posadzki zasypać piaskiem kwarcowym. Jeżeli grunt całkowicie wniknie w podłoże 
operację gruntowania należy powtórzyć. Nie impregnować  powierzchni niechłonych.W celu wyja-
śnienia szczegółów prosimy o kontakt z działem doradztwa technicznego. W przypadku stosowania 
wyrobu niezgodnie z instrukcją producent nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanego 
zabezpieczenia.

 OPAKOWANIA :
Zestaw 4 kg  (składniki A+B).

UWAGA
W pomieszczeniach konieczna jest sprawna wentylacja. Prace powinny być prowadzone w tem-
peraturze otoczenia 18 ÷ 25⁰C, przy wilgotności względnej powietrza max 80%. Pomieszczenia,
w których odbywają się prace należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz 
zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia a w szczególności prac spawalniczych.
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 PUNKTY

WIM ZAPRAWA 
WYRÓWNUJĄCA

25 kg

 ZASTOSOWANIE:
WIM ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA przeznaczona jest do miejscowego wypełniania ubytków i wy-
równywania powierzchni na ścianach i posadzkach, grubością warstwy od 5 do 40 mm, wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń. Zalecana jest do stosowania przed układaniem płytek ceramicznych lub 
wykonywaniem innych prac budowlanych takich jak wylewanie mas samopoziomujących, szpa-
chlowanie ścian przed malowaniem itp. Zastosowanie zaprawy wyrównującej przed wykonaniem 
prac okładzinowych pozwala na ograniczenie zużycia zapraw klejowych.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
WIM ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA może być stosowana na wszelkie typowe podłoża budowlane takie 
jak tynk cementowy i cementowo-wapienny, beton, jastrych cementowy, mury z cegieł i pustaków 
ceramicznych oraz bloczków betonowych i gazobetonowych. Podłoże na które będzie stosowana 
zaprawa wyrównująca musi być mocne, suche, czyste i stabilne, zwarte, wolne od kurzu, brudu, 
oraz wszelkich innch substancji zmniejszających przyczepność (w tym także starych powłok malar-
skich pozostałości wapna, tluszczu i oleju). Nie może też być zmarznięte. Po oczyszczeniu podłoże 
zgruntować ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM. Podłoża słabe, mocno nasiąkliwe i pyliste należy zagrunto-
wać ŚRODKIEM WZMACNIAJĄCO GRUNTUJĄCYM zgodnie z instrukcją jego stosowania. 

 SPOSÓB ZUŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za 
pomocą mieszadła elektrycznego tak, aby powstała jednorodna masa bez grudek. Tak przygoto-
waną zaprawę należy zużyć w ciągu 2–3 godzin. Zaprawę nanosi się na podłoże za pomocą kielni 
lub gładkiej pacy metalowej. Minimalna grubość warstwy wynosi 5 mm a maksymalna 40 mm 
(w jednym cyklu roboczym). Świeżo naniesioną zaprawę należy zabezpieczyć przed intensywnyn 
nasłonecznieniem, deszczem i mrozem. 
Czas oczekiwnia przed montażem płytek na naniesionej zaprawie wyrównującej zależy od grubości 
warstwy i panującej teperatury. Przy grubości warstwy 1 cm i temperaturze 20oC czas ten wynosi 
ok. 24 godziny. Wylewanie masy samopoziomującej można rozpocząć po osiągnieciu przez zaprawę 
wilgotności poniżej 2%.   

 DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23ºC (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementu, kruszyw mineralnych i środków modyfi kujących 
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5ºC do + 25ºC 
Proporcja mieszania: 3,75–4,25 l wody: 25 kg zaprawy
Czas pracy: ok. 2–3 godz.
Możliwość chodzenia: po ok. 24 godz.
Odporność na temperaturę: od -30ºC do +70ºC
Minimalna grubość warstwy zaprawy: 5 mm
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 40 mm 

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
1,6 kg/m2 na 1 mm warstwy

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIA:
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych workach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

WIM ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA
CEMENTOWA ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA

  Zgodna z PN-EN 998-1:2004
  Do wyrównywania powierzchni
  Na ściany i podłogi
  Grubość warstwy od 5 – 40 mm
  Łatwa do stosowania
  Mrozoodporna i wodoodporna

Z
A

P
R

A
W

Y
 B

U
D

O
W

LA
N

E
W

IM
 Z

A
PR

AW
A

 W
YR

Ó
W

N
U

JĄ
CA

 • 
W

IM
 Z

A
PR

AW
A

 D
O

 K
LI

N
KI

ER
U



59

www.wim-chb.pl

Z
A

PR
A

W
Y 

BU
D

O
W

LA
N

E

KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

 ZASTOSOWANIE:
Zaprawa do murowania murów z cegieł klinkierowych z jednoczesnym spoinowaniem, umożliwia 
zachowanie jednolitej barwy. Nadaje się także do wznoszenia murów z późniejszym spoinowaniem 
wybraną  zaprawą. Zalecana jest także do łączenia cegieł silikatowych i ceramicznych. Nadaje się do 
budowy ścian elewacyjnych domów oraz wykonywania ozdobnych słupków i murów.

 WŁAŚCIWOŚCI:
Zaprawa wykonana jest na bazie specjalnie dobranej receptury redukującej ryzyko powstawania 
wykwitów. Zawiera tras. Charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, dużą przyczepnością i wy-
soką stabilnością ułożonych cegieł. Po związaniu jest mrozo- i wodoodporna oraz posiada zwięk-
szoną wodoszczelność i wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. Dodatkowo zaprawa jest paro-
przepuszczalna oraz odporna na trudne warunki atmosferyczne. Twardnieje bez powstawania rys.

 ZASADY PRACY:
Cegły przeznaczone do murowania powinny być suche, czyste, wolne od kurzu i nie mogą być 
zmarznięte. W trakcie magazynowania i składowania należy  dokładnie zabezpieczyć je przed 
opadami atmosferycznymi i wilgocią. Wykonywany mur musi być zabezpieczony przed zawilgoce-
niem wskutek podciągania kapilarnego. W trakcie prac należy zabezpieczyć mur, elewacje lub inne 
wykonywane elementy przed zamoczenie, poprzez osłonięcie ich folią. Podobnie postępować także 
przy nadmiernym nasłonecznieniu. Wysoka temperatura lub silny wiatr powodują zbyt szybkie od-
parowanie wilgoci z zaprawy co przyczynia się do osłabienia wiązania. W czasie murowania należy 
łączyć cegły z różnych palet aby zniwelować ewentualne różnice kolorystyczne. Zabrudzenia cegieł 
czyścić natychmiast czystą wodą.  Po zakończeniu prac należy chronić elewacje przez co najmniej 
5 dni przed opadami atmosferycznymi. Po wyschnięciu, związaniu zaprawy i przy braku
widocznych przebarwień można całość pokryć środkiem do impregnacji cegieł klinkierowych.

 PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:
Suchą zaprawę należy wsypać do odpowiedniej ilości czystej wody i dokładnie wymieszać za po-
mocą wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce tak, aby powstała jednolita masa. Odczekać około 
2–3 minut, sprawdzić konsystencję i ponownie krótko wymieszać. W razie konieczności skorygować 
ilość dodawanej wody. W celu zachowania jednolitego koloru spoin kolejne porcje zaprawy mieszać 
z taką samą ilością wody. 

 SPOSÓB UŻYCIA:
Zaprawę murarską nakładamy kielnią na wcześniej zabudowane cegły zgodnie z zasadami sztuki 
murarskiej. Następnie na świeżej zaprawie układamy kolejne cegły. Należy to czynić ze szczególną 
starannością dbając jednocześnie aby posiadały dobry kontakt z zaprawą oraz sąsiednimi cegłami. 
Nadmiar zaprawy wydostający się ze spoin zebrać kielnią. Zaleca szerokość spoiny to 10 mm. Spoiny 
wyrównywać i wygładzać przed związaniem zaprawy posługując się przyrządem do wygładzania 
szerokich spoin lub kawałkiem węża z PCV lub twardej gumy. Unikać zabrudzenia powierzchni 
muru zaprawą. Po wstępnym wyschnięciu zaprawy (w zależności od temperatury po upływie 4–8 
godzin) jej luźne i niezwiązane części usunąć z powierzchni muru przy pomocy suchej szczotki lub 
pędzla. Ewentualne trudne do usunięcia zabrudzenia cegieł zaschniętą już zaprawą można usunąć 
za pomocą Preparatu do czyszczenia zabrudzeń cementowych  fi rmy WIM. Preparat stosować punk-
towo w miejscu występowania zabrudzeń. Nie stosować bezpośrednio na spoinie.

 DANE TECHNICZNE:
przy temp. +20⁰C i wilgotności powietrza 65%
Ilość dodawanej wody: ok. 3 l. na worek 25 kg
Temperatura pracy (powietrza i materiałów): od +5⁰C do +30⁰C
Czas pracy: ok. 2 godz.
Temperatura użytkowania: -25⁰C do +70⁰C
Minimalna grubość warstwy zaprawy: 6 mm
Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 40 mm
Gęstość zaprawy w stanie suchym : ok. 1650 kg/m3 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach : > 12 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: > 4 MPa 

 ZUŻYCIE:
Uzależnione od wymiarów łączonych materiałów, szerokości i grubości warstwy zaprawy ale także 
od przygotowania podłoża i staranności pracy wykonawcy. 
Grubość muru 6,5 cm zużycie 14 kg/m2 ściany
Grubość muru 12 cm zużycie 38 kg/m2 ściany
Grubość muru 25 cm zużycie 96 kg/m2 ściany

 CZYSZCZENIE:
Świeżą zaprawę usunąć natychmiast z powierzchni lica cegieł i zmyć czystą wodą.

 OPAKOWANIA:
Worki papierowe 25 kg.

 SKŁADOWANIE:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych  workach, w suchym miejscu.
Chronić przed wilgocią.

 TERMIN PRZYDATNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

 UWAGA:
W zależności od ilości dodawanej wody, chłonności cegieł, panującej temperatury oraz innych
czynników atmosferycznych uzyskany kolor spoiny może różnić się od podanego we wzorniku.

WIM ZAPRAWA DO KLINKIERU
ZAPRAWA DO MUROWANIA I FUGOWANIA 
MURÓW Z CEGIEŁ KLINKIEROWYCH

  Do murowania i spoinowania cegieł klinkierowych
  Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów
  Paroprzepuszczalna
  Mrozo- i wodoodporna
  Odporna na warunki atmosferyczne
  Elastyczna
  Zawiera tras

1/12 TYTANOWA

1/13 SZARA

1/14 ANTRACYTOWA

1/45 CEGLASTA

1/44 CZEKOLADOWA

2/00 PIASKOWA

3
 PUNKTY

WIM ZAPRAWA
DO KLINKIERU

25 kg
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

 ZASTOSOWANIE:
Samopoziomująca zaprawa wyrównująca do ręcznego wykonania wylewki wewnątrz pomiesz-
czeń. Zalecana do wyrównywania podłoża przed układaniem ceramicznych płytek podłogowych, 
parkietu, laminowanych i drewnianych paneli podłogowych, wykładzin dywanowych i PCV. Można 
ją stosować na najczęściej spotykanych podłożach, jakimi są: beton, jastrych cementowy lub an-
hydrytowy. Masę nakłada się w jednorazowej warstwie o grubości  2–10 mm. Zaprawa nie jest 
przeznaczona jako ostateczna warstwa do chodzenia. Nie zaleca się jej również jako podłoże pod 
montaż parkietu o długich klepkach oraz wykonanego z drewna egzotycznego. 

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być suche, porowate, spójne, wolne od pyłu, tłuszczy, innych zanieczyszczeń i nie 
może być zmarznięte. Zanieczyszczenia i wykwity wapienne z mleczka cementowego należy 
zeszlifować a pył dokładnie usunąć. Wgłębienia w powierzchni ponad 10 mm i ewentualne pęknię-
cia należy najpierw naprawić. W szczeliny dylatacyjne w podłożu umiejscowić sznur uszczelniający 
PU i zapełnić masą elastyczną lub zalać spoinę specjalną zaprawą do dylatacji. Przebieg dylatacji 
podłoża zaznaczyć tak, aby po wylaniu zaprawy można ją było ponownie uwidocznić przecinając 
zaprawę. Oczyszczone i naprawione podłoże należy zagruntować za pomocą ŚRODKA WZMACNIA-
JĄCO-GRUNTUJĄCEGO.

GRUNTOWANIE I KONSYSTENCJA ROBOCZA WYLEWKI W ZALEŻNOSCI OD RODZAJU PODŁOŻA

Typ podłoża Liczba warstw 
przy gruntowaniu

Zalecana ilość wody do 
rozmieszania zawartości worka 

25 kg WIM WYLEKI

Bardzo nasiąkliwe
lekkie betony, 

chłonne podkłady podłogowe
2–3 4,4–4,5

Średnio nasiąkliwe
zwykły beton wygładzony,jastrych, 

podkłady anhydrytowe
2 4,3–4,4

Mało nasiąkliwe
maszynowo wygładzony beton

1 4,25–4,3

 SPOSÓB UŻYCIA:
Konsystencję zaprawy przygotowujemy przez stopniowe dodawanie zawartości worka 25-kilogra-
mowego do ok. 4,25–4,5 litrów wody, znajdującej się w pojemniku do rozrabiania, przy jednocze-
snym mieszaniu za pomocą wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego. Zaprawę mieszać przez 
około 2–3 minuty do chwili powstania jednorodnej, półpłynnej masy. Przy wykonywania prac pod-
czas wysokich temperatur lub dla uzyskania bardziej płynnej konsystencji można zwiększyć ilość 
dodawanej wody o 0,25 l.  Masa nadaje się do użycia po ok. 5 minut od chwili wymieszania z wodą. 
Po równomiernym wylaniu zaprawy na powierzchnię, rozprowadzamy ją na wymaganą grubość za 
pomocą packi zębatej i na bieżąco odpowietrzamy wałkiem z kolcami, który jednocześnie pomaga 
w wyrównaniu poziomu. Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji i w czasie dojrzewania 
powinna wynosić od +5⁰C do +25⁰C. Świeżo wylaną zaprawę należy chronić przez co najmniej 
24 godziny przed intensywnym wysychaniem i działaniem bardzo wysokich temperatur (przeciąg, 
silne nasłonecznienie, promieniowanie ciepła z grzejników itp.).

 DANE TECHNICZNE:
odnoszą się do temp. +23⁰C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Ilość dodawanej wody do rozrobienia: ok. 4,25 – 4,50 l wody na 25 kg zaprawy 
Minimalna grubość warstwy: 2 mm
Maksymalna grubość warstwy: 10 mm
Czas zużycia: ok. 30 minut
Temperatura pracy i podłoża: od +5⁰C do +25⁰C
Możliwość chodzenia: po ok.10 godzinach
Możliwość układania płytek ceramicznych: po ok. 3 dniach 
Możliwość układania parkietu, paneli i wykładzin PCV i dywanowych: po ok. 7 dniach
Przyczepność do podłoża: min. 0,5 MPa 

 ZUŻYCIE :
Ok. 1,5 kg suchej zaprawy na 1 m², na każdy 1 mm grubości warstwy.

 WYSYCHANIE/UŻYTKOWANIE:
Po powierzchni można chodzić po upływie około 10 godzin po aplikacji. 
Przed planowanym układaniem płytek okres sezonowania wynosi min. 7 dni. W warunkach 
katalogowych zaprawa samopoziomująca wysycha do poziomu równomiernej wilgotności  
w czasie 1 dzień na 1 mm grubości.Tylko po całkowitym wyschnięciu na zaprawie można układać 
ostateczną wykładzinę podłogową (PCV, wykładzina podłogowa, płytki podłogowe, inne powłoki 
itp.).

 OPAKOWANIA:
Worki papierowe 25 kg.

 UWAGA:
Zabronione jest dodawanie do zaprawy piasku, cementu lub innych domieszek oraz przesiewanie 
mieszanki. Pracować wyłącznie przy temperaturze +5⁰C do +25⁰C, podłoża i powietrza!

 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Wyrób należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach. 
Chronić go przed wilgocią (max. dopuszczalna wilgotność powietrza 75%). 

 TERMIN PRZYDATNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.

WIM WYLEWKA
CEMENTOWA MASA SAMOPOZIOMUJĄCA 

Samopoziomujący, cementowy podkład podłogowy
do wyrównywania podłoży. 

  Od 2 do 10 mm
  Klasyfikacja CT-C16-F5 wg PN-EN 13813:2003
  Do wyrównywania podłoży
  Pod parkiety
  Pod wykładziny PCV i panele
  Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

 ZASTOSOWANIE:
Do ręcznego lub maszynowego wykonywania cementowych posadzek oraz podkładów podłogowych pod 
dowolne wykończenia takie jak płytki ceramiczne, parkiet, masa samopoziomująca itp. Zaprawa przezna-
czona jest do stosowania szczególnie tam, gdzie istnieją wymogi w zakresie zwiększonej wytrzymałości 
na obciążenie (posadzki w garażach, halach magazynowych, korytarzach, warsztatach). WIM POSADZKA 
CEMENTOWA wykorzystywana jest głównie przy realizacji nowych podłóg, ale może być także używana 
przy pracach remontowych wewnątrz i zewnątrz budynków w tym również na tarasach i balkonach do 
wykonywania warstwy dociskowej oraz warstwy spadkowej. 

Może być stosowana w typowych układach posadzkowych: 
• Zespolona z istniejącym mineralnym podłożem, minimalna grubość warstwy 20 mm

(w przypadku napraw miejscowych minimalna grubość warstwy 10 mm). 
• Na warstwie rozdzielającej (folia, papa) ułożonej na podłożu nośnym, minimalna grubość warstwy 35 mm. 
• Pływająca, na izolacji termicznej lub akustycznej – minimalna grubość warstwy 40 mm. 
• W systemie posadzki ogrzewanej – grubość monolitu grzewczego, co najmniej 45 mm, w tym minimal-

na grubość warstwy zaprawy nad górną krawędzią elementu grzejnego – 25 mm. 

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Prawidłowe przygotowanie podłoża uzależnione jest od wybranego układu konstrukcyjnego posadzki, ale 
zawsze musi być ono mocne i stabilne. 
Posadzka zespolona: 

Podłoże musi być wolne od pyłu, brudu, wapna, olejów i innych substancji zmniejszających przyczep-
ność a także nie może być zmarznięte. Usunąć fragmenty warstwy o niskiej jakości i luźne cząstki. Podłoża 
o nadmiernej chłonności należy zagruntować preparatem WIM ŚRODEK WZMACNIAJĄCO-GRUNTUJĄCY,
w jednej lub dwóch warstwach. Rozprowadzanie zaprawy rozpocząć należy po wyschnięciu gruntu,
jednak nie wcześniej niż po 6 godzinach od zakończenia jego aplikacji.
Posadzka na warstwie rozdzielającej i posadzka pływająca:

Dokładnie rozłożyć warstwy odpowiedniego układu konstrukcyjnego posadzki (izolacja termiczna, 
akustyczna, folia lub papa). Zadbać o prawidłowe umiejscowienie taśmy dylatacyjnej, pasków cienkiego 
styropianu lub profi li przy ścianach i innych elementach znajdujących się w posadzce (fi lar, schody itp.)
Posadzka ogrzewana:

Należy stosować się do zaleceń producenta wybranego wariantu grzewczego. Przestrzegać w szczegól-
ności rozmieszczenia dylatacji sekcji grzewczych oraz właściwej grubości warstwy  całkowitej i minimalnej 
nad rurą lub przewodem grzewczym. Pozostałe uwagi jak w punkcie wyżej.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość worka i dokładnie wymieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem tak, aby powstała masa o jednorodnej konsystencji. Zaleca się jednak mieszanie 
w betoniarce lub mieszarce przepływowej. Proporcje wody uzależnić należy od oczekiwanej konsystencji, 
przeznaczenia zaprawy, rodzaju podłoża i warunków atmosferycznych. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz 
po zmieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 1 godziny. Uwaga. Niewłaściwa ilość wody, szczególnie 
zbyt duża, przyczyni się do obniżenia parametrów wytrzymałościowych posadzki lub podkładu podło-
gowego. 
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz technologią wykonawstwa robót pod-
łogowych. Należy w szczególności przestrzegać zasad wykonywania dylatacji. Wszystkie istniejące dyla-
tacje w podłożu należy przenieść i zachować w nowo wykonywanej warstwie podkładu. Pola dylatacyjne 
powinny posiadać maksymalną powierzchnię 9–16 m2 na zewnątrz pomieszczeń i 25–36 m2 wewnątrz 
pomieszczeń, przy czym żaden z boków pola nie powinien przekraczać długości 5 m. Należy również
zadbać aby pola dylatacyjne posiadały odpowiednie proporcje tzn. aby dłuższy bok posiadał długość
równą maksymalnie dwóm odległościom boku krótszego. Jastrych grzejny powinien być podzielony na 
pola o powierzchni nie większej niż 20 m2. Należy również wykonać dylatacje obwodowe wokół ścian
i słupów (grubości ok. 1 cm) oraz w progach pomieszczeń. Dla uzyskania równomiernej grubości warstwy 
i równej powierzchni podkładu oraz w celu prawidłowego rozprowadzania masy powinno się zamonto-
wać tymczasowe, drewniane lub metalowe listwy prowadzące. Muszą być ustawione idealnie w pozio-
mie względem siebie i zapewniać minimalną grubość warstwy dla wybranego układu konstrukcyjnego 
posadzki czy podkładu. Przygotowaną masę wprowadzać na podłoże i zagęszczać poprzez wibrowanie 
łatami lub potrząsanie jej i ubijanie pacą. Nadmiar zaprawy należy ściągnąć po prowadnicach, ruchem 

zygzakowatym, przy użyciu łaty budowlanej. Po ok. 3 godzinach, usunąć delikatnie listwy, wypełnić te 
miejsca i przy użyciu pacy, można przystąpić do zacierania i wygładzania całej powierzchni. W zależności 
od wielkości, kształtu  i przeznaczenia powierzchni należy uwzględnić rozmieszczenie szczelin dylatacyj-
nych. Wykonaną powierzchnię należy utrzymywać w stanie wilgotnym przez 2–3 dni. Chronić ją przed 
zbyt intensywnym nasłonecznieniem, przed zbyt szybkim wyschnięciem, przeciągami, opadami deszczu 
oraz miejscowym wysuszeniem spowodowanym np. ciepłem urządzenia grzewczego w pomieszczeniu. 
Dla zapewnienia właściwych warunków wysychania i dojrzewania wykonaną powierzchnię można zra-
szać wodą lub przykrywać folią. Czas wysychania podkładu lub posadzki uzależniony jest od grubości 
warstwy, temperatury otoczenia oraz przyjętej wcześniej konsystencji masy.

 UWAGA:
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają
z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

 DANE TECHNICZNE:
dnoszą się do temp. +23⁰C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)
Skład: mieszanka cementów, wypełniaczy mineralnych i środków modyfi kujących
Maksymalna średnica kruszywa: 3,0 mm 
Proporcja mieszania:
• ok. 0,08 – 0,15 l wody na 1 kg zaprawy
• ok. 2,00 – 3,75 l wody na 25 kg zaprawy
Czas pracy: ok. 1 godziny 
Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5⁰C do +25⁰C 
Odporność na temperatury: od -20⁰C do +60⁰C
Możliwość użytkowania / chodzenia: po ok. 24 godzinach
Minimalna grubość warstwy zaprawy:
• 10 mm (uzależnione od zastosowania i wybranego układu konstrukcyjnego)
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm²
Odporność na ścieranie: A 12
Masa suchej zaprawy: 1600 –1850 kg/m³
Wydajność: ok. 2000 kg/m³ 
Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 13813 jako typ CT-C30-F5-A12

 ORIENTACYJNE ZUŻYCIE:
Średnio zużywa się ok. 20 kg zaprawy na 1 m², na każdy 1 cm grubości warstwy.

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Wodą bezpośrednio po pracy. Stwardniałą zaprawę usunąć mechanicznie.

 OPAKOWANIE:
Worki papierowe o wadze 25 kg.

 SKŁADOWANIE I TRANSPORT:
Na paletach, w oryginalnych i nieuszkodzonych  opakowaniach, w suchym miejscu. Chronić przed wilgocią.

 TERMIN WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WIM POSADZKA CEMENTOWA
ZAPRAWA CEMENTOWA DO WYKONYWANIA 
POSADZEK  I PODKŁADÓW PODŁOGOWYCH

  Od 10 do 60 mm
  Do zespolenia z podłożem
  Na warstwie rozdzielającej
  Jako posadzka pływająca
  Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

Katowice, Państwowa Straż Pożarna  •   Łódź, Plac Dąbrowskiego
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KATALOG PRODUKTÓW WIM • PRODUKTY DO MONTAŻU PŁYTEK CERAMICZNYCH

 ZASTOSOWANIE:
Epoksydowa Posadzka Garażowa przeznaczona jest do wykonania ochronnych powłok malarskich 
podłoży mineralnych (takich jak beton, zaprawy i jastrychy cementowe, masy samopoziomujące, 
itp.) w miejscach występowania intensywnych obciążeń mechanicznych wywołanych intensywnym
ruchem pieszym oraz ruchem pojazdów na kołach ogumionych. Szczególnie zalecana do stosowania
w garażach, parkingach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, halach przemysłowych i maga-
zynowych itp. Może być aplikowana w wersji gładkiej lub szorstkiej – antypoślizgowej. Do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz budynków, na powierzchniach poziomych i pionowych.

 WŁAŚCIWOŚCI:
Epoksydowa Posadzka Garażowa jest barwioną w masie, dwuskładnikową, dyspergowalną 
w wodzie farbą epoksydową przeznaczoną do powłokowego zabezpieczania podłoży mineralnych. 
Jest łatwa w aplikacji, posiada bardzo wysoką przyczepność do betonu wysoką odporność na ściera-
nie. Po utwardzeniu uzyskujemy powierzchnię trwałą, estetyczną i łatwą do utrzymania czystości. 

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Epoksydową Posadzkę Garażową można stosować na czyste, mocne i nośne podłoża: betonowe 
(klasy minimum C-20, wiek powyżej 3 miesięcy), jastrychy cementowe (o wytrzymałości ≥ 20MPa, 
wiek powyżej 28 dni), odpowiednio wytrzymałe posadzkowe zaprawy wyrównujące oraz tynki 
cementowe. Wszystkie podłoża powinny być czyste, suche, wolne od pyłu, tłuszczu i luźnych zanie-
czyszczeń. Stare powłoki malarskie, mleczko cementowe i wszystkie inne substancje zmniejszajace 
przyczepność należy bezwzględnie usunąć. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 10%.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem składnik A (żywica) dokładnie wymieszać. Odważoną porcję składnika A przelać 
do naczynia roboczego, dodać odpowiednią ilość składnika B (utwardzacz) wg podanej pro-
porcji. Następnie całość wymieszać przy pomocą wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego 
(300 ÷ 600 obr/min) do uzyskania jednorodnej kolorystycznie masy (ok. 3 minut). W trakcie mie-
szania zbierać masę ze ścianek i dna naczynia. Przelać farbę do czystego naczynia i jeszcze raz krótko 
zamieszać. Do pierwszego malowania (forma gruntowania) farbę rozcieńczyć 5–10% dodatkiem 
wody. Nanosić na przygotowane podłoże przy użyciu pędzla lub wałka rozprowadzając równo-
mierną, cienką warstwą. Po utwardzeniu pierwszej warstwy (ok. 12 godzin) można przystąpić 
do nakładania kolejnej warstwy farby tym razem już nie rozcieńczając jej wodą. W celu uzyskania 
powierzchni antypoślizgowej, pierwszą jeszcze świeżą warstwę powłoki należy zasypać piaskiem 
kwarcowym o uziarnieniu od 0,4 mm do 0,8 mm. Po związaniu powłoki należy zmieść nadmiar 
piasku i lekko przeszlifować powierzchnię w celu usunięcia luźnych ziaren piasku a następnie odku-
rzyć. Na tak przygotowane podłoże nałożyć kolejna warstwę farby. Czynność można powtórzyć do 
uzyskania zadowalającego efektu.

 UWAGA:
Malowanie powinno być wykonywane w temperaturze otoczenia +120C ÷ +300C, przy wilgotności 
względnej powietrza max 80%. Wszystkie materiały do wykonywania posadzki powinny być sezo-
nowane co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu lub warunkach, w których będzie wykonywana 
posadzka. Temperatura podłoża nie może być niższa niż 120C i musi być co najmniej o 30C wyższa 
od temperatury punktu rosy. Wszystkie dane dotyczą temperatury +200C i wilgotności powietrza 
60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. Po-
mieszczenia, w których odbywają się prace należy wydzielić i zabezpieczyć przed wstępem osób 
postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac 
spawalniczych. W pomieszczeniach konieczna jest sprawna wentylacja. Bliższe informacje o wyro-
bie zawarte są w jego karcie technicznej. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonać zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. W przypadku wątpliwości należy się skontaktować z działem 
technicznym fi rmy WIM Sp. z o.o. lub wykonać własne próby stosowania.

 DANE TECHNICZNE:
Proporcje mieszania (wagowo): 100 części składnika A na 24 części składnika B
Gęstość masy po wymieszaniu składników: 1,32 g/cm3

Lepkość A (kubek Forda ø 6 mm): 72 s
Czas zużycia po wymieszaniu składników: ok. 30 minut
Czas wysychania do 30 (w cienkiej warstwie): 7 godz.
Nakładanie następnej warstwy: po 12 godz.
Ruch pieszy: po 12 godz.
Pełne parametry użytkowe: po ok. 6 dniach
Odporność na zarysowania po 6 dniach (aparat Clemena): 250
Odporność na ścieranie (krążki H-22 obciążenie 1000g, ubytek masy po 500 cyklach): 133,4 mg

 ZUŻYCIE:
0,15–0,5 kg/m2 na 1 warstwę.

TABELA ZUŻYCIA

Warstwa Układ warstw i zużycia

Powłoka lakiernicza – gładka
1. Warstwa gruntująca – 0,25 kg/m2 (składnik A+B)
2. Warstwa zamykająca – 0,25 kg/m2 (składnik A+B)

Powłoka lakiernicza – antypoślizgowa
1. Warstwa gruntująca – 0,30 kg/m2 (składnik A+B)

2. Posypka z piasku kwarcowego – 2,5 kg/m2

3. Warstwa zamykająca – 0,50 kg/m2 (składnik A+B)

Powłoka lakiernicza – piony, stropy
1. Warstwa gruntująca – 0,15 kg/m2 (składnik A+B)

2. Warstwa zamykająca – 0,20 kg/m2 (składnik A+B)

Podane w tabeli dane są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od nasiąkliwości, porowatości i równości podłoża.

 CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Bezpośrednio po pracy ciepłą wodą.

 OPAKOWANIA:
Zestaw 3 kg (składnik A – 2,43 kg + składnik B – 0,57 kg).
Zestaw 5 kg (składnik A – 4,05 kg + składnik B – 0,95 kg)

 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Produkt powinien być przechowywany i transportowany w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych i przewiewnych warunkach w temperaturze od +5oC do +25oC. Okres 
przydatności do użycia wynosi 9 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WODOROZCIEŃCZALNA POWŁOKA EPOKSYDOWA

  Wysoka odporność na ścieranie
  Zwiększa odporność termiczną podłoży
  Paroprzepuszczalna
  Łatwa w aplikacji
  Możliwość stosowania na lekko wilgotne podłoża
  Nie zawiera rozpuszczalników

EPOKSYDOWA 
POSADZKA 
GARAŻOWA
IDEALNA DO GARAŻY
W DOMKACH JEDNORODZINNYCH

Powierzchnia gładka lub antypoślizgowa, dostępna w kolorach:

EPOKSYDOWA POSADZKA 
GARAŻOWA

21 35
 PUNKTÓW  PUNKTÓW

EPOKSYDOWA
POSADZKA GARAŻOWA

3 kg

EPOKSYDOWA
POSADZKA GARAŻOWA

5 kg
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 ZASTOSOWANIE:
Gładź Szpachlowa Wykończeniowa jest wysokojakościowym materiałem przeznaczonym do 
przygotowywania powierzchni ścian i sufi tów przed malowaniem, tapetowaniem itp. Służy do 
ostatecznego wykańczania równych podłoży mineralnych, takich jak tynki cementowe, cemen-
towo-wapienne, gipsowe, ściany betonowe oraz płyty kartonowo-gipsowe. Zastosowanie Gładzi 
Szpachlowej Wykończeniowej pozwala na uzyskanie bardzo gładkich powierzchni. Nadaje się 
również doskonale do niwelowania niepożądanych chropowatości i nierówności  na obrabianych 
powierzchniach. Przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków.

 WŁAŚCIWOŚCI:
Gładź Szpachlowa Wykończeniowa jest gotową suchą mieszanką na bazie anhydrytu naturalnego 
i wyselekcjonowanych wypełniaczy mineralnych oraz komponentów poprawiających plastycz-
ność i reologię zaczynu. Charakteryzuje się niezwykle białym kolorem, dobrą urabialnością, dobrą 
przyczepnością do różnych podłoży, łatwością nakładania i rozprowadzania oraz szlifowania, 
a także dużą gładkością, dającą idealne podłoże pod malowanie lub tapetowanie. Jest materiałem 
ekologicznym, przyjaznym dla środowiska  i pozytywnie wpływającym na zdrowie i samopoczucie 
człowieka.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże pod gładź musi być stabilne, równe i czyste, wolne od kurzu i tłuszczów. Stare farby olejne, 
emulsyjne itp. należy usunąć. W celu wzmocnienia podłoża i zmniejszenia jego chłonności należy 
je zagruntować. Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Nie stosować gładzi na ścianach ulegających zawilgoceniu oraz w pomieszczeniach 
o stałej wilgotności przekraczającej 70%.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Gładź wsypywać stopniowo do pojemnika z wodą, czekając na jej namoknięcie (ok. 3 min). Następnie
mechanicznie lub ręcznie całość dobrze wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Tak 
przygotowaną masę rozprowadzać na podłożu metalową packą, silnie dociskając do powierzchni. 
W razie konieczności tą samą pacą nałożona warstwę wygładzić. Po nałożeniu i wyschnięciu masy 
ewentualne nierówności można usunąć przez szlifowanie siatką lub papierem ściernym. Niedokład-
ności można jeszcze raz cienko przeszpachlować i następnie ponownie przeszlifować do uzyskania 
żądanego efektu. Podczas wysychania unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz 
zapewnić właściwą wentylację  i przewietrzanie pomieszczeń. Malowanie lub tapetowanie można 
rozpocząć po całkowitym związaniu i wyschnięciu gładzi.

 DANE TECHNICZNE:
Zużycie: ok. 1 kg/m² na 1 mm grubości warstwy
Proporcje mieszania: ok. 0,34 l wody na 1 kg suchej mieszanki (8,5 l wody na worek 25 kg)
Początek czasu wiązania: min. 120 minut
Czas gotowości do pracy: 150 minut
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie: 9 MPa
Wytrzymałość na zginanie: 3 MPa
Temperatura wykonywania prac +5⁰C do +30⁰C
Grubość warstwy: 0–3 mm
Reakcja na ogień: A1

Produkt spełnia wymagania PN-EN13279-1-B1/20/2

 OPAKOWANIA:
Worek papierowy 25 kg.

 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE:
Produkt przechowywać w oryginalnie zamkniętych i nieuszkodzonych workach, na paletach  
w suchym pomieszczeniu. Nie dopuścić do zawilgocenia.

 DATA WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

GŁADŹ SZPACHLOWA 
WYKOŃCZENIOWA SUPER BIAŁA
  Na bazie naturalnych surowców
  Super biała
  Idealnie gładka powierzchnia bez szlifowania
  Odporna na zarysowania
  O wysokiej przyczepności do podłoża
  Łatwa do szlifowania
  Nie rozwarstwia się
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GŁADŹ SZPACHLOWA
25 kg
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WIM ODŚWIEŻACZ
160 ml

 ZASTOSOWANIE:
Odświeżacz do fug to gotowy do użycia preparat polimerowy przeznaczony do przywracania starym 
fugom cementowym nowego wyglądu. Poprzez nałożenie na ich powierzchni specjalnej powłoki w 
odpowiednim kolorze można odnowić kolor fugi, przykryć trudne do usunięcia zabrudzenia użytko-
we, zlikwidować występujące różnice kolorystyczne, wyeliminować plamy i przebarwienia, nadać 
fudze nowy inny kolor.

 WŁAŚCIWOŚCI:
Odświeżacz do fug jest specjalnym preparatem polimerowym na bazie żywic akrylowych służącym 
do pokrywania powierzchni starych fug wewnątrz pomieszczeń, na ścianach i posadzkach. Posiada 
konsystencję łatwą do nakładania oraz dużą zdolność do maskowania niedoskonałości starych fug. 
Po nałożeniu i wyschnięciu Odświeżacz do fug jest odporny na działanie wody, domowych środków 
czystości, ścieranie oraz utratę koloru pod wpływem światła.

 ZUŻYCIE:
Zużycie preparatu zależy od formatu płytek i szerokości spoiny.
Opakowanie 160 g produktu pozwala na pokrycie około 15m2 okładziny ceramicznej wykonanej
z płytek 30x30 cm i szerokości 4 mm.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Spoiny, na które nakładany ma być odświeżacz do fug muszą być suche, dokładnie oczyszczone
z kurzu, tłuszczu, wykwitów wapiennych i solnych oraz innych substancji zmniejszających przyczep-
ność. Przed użyciem pojemnik z preparatem należy energicznie wstrząsnąć tak, aby jego zawartość 
dokładnie się wymieszała do jednolitej konsystencji. Następnie przyłożyć pojemnik aplikatorem do 
powierzchni fugi, lekko docisnąć i po wypłynięciu preparatu z pojemnika rozprowadzić go aplikato-
rem jednolitą warstwą po powierzchni fugi. Do uzyskania zadowalającego efektu wystarcza zwykle 
zastosowanie jednej warstwy jednak w razie potrzeby, szczególnie przy nakładaniu odświeżacza 
w jasnych kolorach na ciemne fugi czynność należy powtórzyć. Po upływie 40 minut od nałożenia 
odświeżacza, po jego wniknięciu w spoinę i wstępnym utwardzeniu można przystąpić do usuwa-
nia nadmiaru preparatu z brzegów płytek. Nadmiar odświeżacza zetrzeć z brzegów płytki szorstką 
gąbka. Należy robić to ruchami okrężnymi a nie wzdłuż spoin. Przed użyciem gąbkę należy zwilżyć 
wodą. Okładzinę ceramiczną, na której zastosowano odświeżacz do fug można obciążać lekkim 
ruchem pieszym już po upływie 2 godzin. Pełne obciążenie takiej okładziny w tym również mycie 
wodą jest możliwe po upływie 24 godzin.

 DANE TECHNICZNE (w temperaturze +20⁰C)
Temperatura pracy: + 5°C do + 30°C
Zużycie: ok. 3 – 5 m2 z opakowania 160 ml
Czyszczenie płytek : po ok. 2 – 4 godz. 
Pełna wytrzymałość: po 2 dniach
Opakowanie: 160 ml.
Kolor: dostępny w gamie kolorów WIM

 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Wyrób należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od + 5°do + 30°C w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, 24 miesiące od daty produkcji.

 UWAGA:
Odświeżacza do fug nie stosować w miejscach ciągłego kontaktu z wodą (np. basenach). Preparatu 
nie należy również stosować przy płytkach porowatych, nasiąkliwych oraz o powierzchni uniemoż-
liwiającej usunięcie nadmiaru preparatu. W razie wątpliwości przed zastosowaniem należy prze-
prowadzić próbę skuteczności czyszczenia.

WIM ODŚWIEŻACZ DO FUG
PREPARAT DO ODŚWIEŻANIA I RENOWACJI 
STARYCH FUG CEMENTOWYCH

  Przywraca starej fudze pierwotny i świeży kolor
  Umożliwia zmianę dotychczasowego koloru
  Eliminuje przebarwienia
  Wyrównuje różnice kolorystyczne
  Zmniejsza nasiąkliwość
  Łatwy do czyszczenia
  Do stosowania na ścianach i posadzkach
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PREPARAT DO
IMPREGNACJI

1 l

1
 PUNKT

PREPARAT DO 
ZABR. CEMENT.

1 l

 ZASTOSOWANIE:
Impregnat silikonowy jest wysokiej jakości środkiem hydrofobizującym i gruntującym ogólnego 
zastosowania na podłoża mineralne, w tym także silnie alkaliczne. Przeznaczony jest do impregnacji
wodoodpornej chłonnych i porowatych podłoży mineralnych takich jak: beton, tynki mineralne, 
mury wapienno-piaskowe, mury ceglane, gazobeton, okładziny z klinkieru, kamienia naturalnego 
i syntetycznego na bazie mineralnej (piaskowiec oraz niepolerowany marmur  i granit), kostka bru-
kowa. Polecany jest również do hydrofobizacji budowli przemysłowych, budynków mieszkalnych, 
ogrodzeń oraz jako środek do konserwacji zabytków i pomników.

 WŁAŚCIWOŚCI:
• Posiada dobrą zdolność penetracji.
• Tworzy warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne i promieniowanie 

UV oraz wysokiej odporności na alkalia.
• Hydrofobowy, zachowuje własności paroprzepuszczalności podłoża.
• Zachowuje naturalną kolorystykę materiału impregnowanego, lekko ją ożywia. 
• Szybko wysycha do postaci nielepiącej.
• Redukuje skłonność podłoży mineralnych do zabrudzeń.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana 
powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być czysta i nie zatłuszczona. Podłoże do impre-
gnacji musi być powierzchniowo suche. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton, spoiny w elewa-
cjach kamiennych można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21–28 dni od wykonania tych 
prac. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami na bazie żywicznej można impregnować 
po upływie 6 dni. Hydrofobizację impregnatem należy prowadzić w warunkach suchej, bezdesz-
czowej pogody przy temperaturze +5⁰C do +25⁰C. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji 
budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą  impregnowane 
(szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.).

 ZASTOSOWANIE:
Preparat na bazie kwasu organicznego, przeznaczony do usuwania nalotów cementowych i wa-
piennych. Skutecznie rozpuszcza pozostałości zapraw klejowych na bazie cementu i spoinujących 
oraz wykwity wapienne pojawiające się na powierzchni fug i płytek ceramicznych. Zalecany do  
czyszczenia nowo ułożonej okładziny ceramicznej a także do mocno zabrudzonych starych płytek.

 WŁAŚCIWOŚCI:
• Rozpuszcza zabrudzenia z cementu i wykwity węglanu wapnia. 
• Usuwa z płytek resztki zaprawy spoinującej. 
• Nie uszkadza spoin.
• Przywraca świeży wygląd starym spoinom.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Czyszczenie nowo położonych płytek. 
Do tej czynności można przystąpić po min. 3 dniach. Mocno zmoczyć spoiny w płaszczyźnie czysz-
czonych płytek.  Rozcieńczyć preparat w wodą w stosunku 1:5 i nanieść go np. pędzlem i pozostawić 
na ok. 5 minut. Przy użyciu gąbki lub szczotki zmywać zabrudzenia. Przy mocnych zabrudzeniach 
czyszczenie należy powtórzyć lub stosować bez rozcieńczania. Zmyć dużą ilością wody.

Czyszczenie wykwitów i starych zabrudzeń.  
Nanieść preparat bez rozcieńczania, na powierzchniach pionowych doprowadzić szybko do spie-
nienia poprzez szorowanie i pozostawić na kilka minut. W czasie ok. 15 minut, kilkakrotnie mocno 
szorować. Zmyć dużą ilością wody. W razie konieczności czynność powtórzyć.

Czyszczenie codzienne.  
Rozcieńczyć preparat w wodą w stosunku 1:10 i nanieść go np. pędzlem i pozostawić na chwilę. 
Przy użyciu gąbki lub szczotki zmywać zabrudzenia. Przy mocnych zabrudzeniach czyszczenie należy 
powtórzyć. Zmyć dużą ilością wody.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Impregnację można wykonać za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo. Podłoże należy nasycać 
kilkukrotnie w krótkich odstępach czasu metodą „mokre na mokre”. Każdą kolejną warstwę nakłada 
się wtedy, gdy impregnat z poprzedniego malowania już wsiąkł i powierzchnia już się nie błysz-
czy. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. Impregnowane powierzchnie 
należy nasycać minimum dwukrotnie.

 DANE TECHNICZNE: 
w temperaturze +20⁰C
Gęstość: 0,78 ± 5% g/cm3

Postać, barwa: bezbarwna, klarowna ciecz.
Zapach: charakterystyczny dla benzyn.
Czas schnięcia: 4–5 godz.
Pełne parametry użytkowe: po ok. 12 godz.
Zużycie na jedną warstwę: od ok. 0,05 do ok. 0,7 l/m2, w zależności od rodzaju i chłonności podłoża

 OPAKOWANIE:
Puszka 1 l.

 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Wyrób powinien być przechowywany i transportowany w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych i przewiewnych warunkach, w temp. +5⁰C do +25⁰C. Okres przydatności 
preparatu do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 UWAGA:
W przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z instrukcją producent nie ponosi odpowiedzialności 
za jakość wykonanej impregnacji.

 ZUŻYCIE:
Uzależnione od stopnia rozcieńczenia i intensywności zabrudzenia  ok. 10–20 m2 z opakowania.

 SKŁADNIKI:
Kwas organiczny, substancje powierzchniowo czynne.

 OPAKOWANIE:
Butelka plastikowa  – 1 l.

 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Środek należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, 
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres 
przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 UWAGA:
Nie stosować do marmuru i innych wrażliwych na kwasy materiałów. W celu sprawdzenia odpor-
ności należy przeprowadzić na niewidocznym fragmencie próbę działania preparatu. Chronić przed 
mrozem.

PREPARAT DO IMPREGNACJI 
PŁYTEK I KLINKIERU

PREPARAT DO CZYSZCZENIA 
ZABRUDZEŃ CEMENTOWYCH

SILIKONOWY IMPREGNAT DO HYDROFOBIZACJI 
KAMIENI, PŁYTEK ELEWACYJNYCH I BETONU

  Tworzy oddychającą warstwę ochronną
  Odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV
  Posiada wysoką odpornośc na alkalia
  Zachowuje naturalną kolorystykę pokrywanego materiału
  Szybko wysycha do postaci nielepiącej
  Redukuje skłonność podłoży mineralnych do zabrudzeń

PREPARAT NA BAZIE KWASU 
DO USUWANIA ZABRUDZEŃ CEMENTOWYCH

  Rozpuszcza zabrudzenia z cementu
  Usuwa białe wykwity węglanu wapnia
  Zmywa z płytek resztki barwnika fugi
  Nie uszkadza spoin
  Działa dezynfekująco
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 ZASTOSOWANIE:
Preparat  przeznaczony jest do gruntowania trudnych i niechłonnych podłoży przed zastosowaniem 
klejów do pytek ceramicznych, hydroizolacii, tynków, mas samopoziomujących i szpachlowych itp. 
Na powierzchniach pionowych i poziomych. WIM Warstwa kontaktowa zwiększa przyczepność do 
gruntowanego podłoża silnie do niego przylegając tworząc jednocześnie dzięki swojej zwartej 
powłoce i chropowatej strukturze podłoże właściwe dla wszelkiego rodzaju nakładanych materia-
łów mineralnych. Po wyschnięciu preparat stanowi barierę między podłożem a nowo nakładaną 
warstwą ograniczając ich wzajemne oddziaływanie. Zapobiega zbyt szybkiemu odciąganiu wody 
z zaprawy do podłoża jak również zabezpiecza materiały chłonne (drewno, gips) przed zawilgoce-
niem. WIM Warstwa kontaktowa nadaje się do stosowania na gładkich i niechłonnych podłożach 
takich jak stare okładziny ceramiczne, lastrico, zatarty na gładko beton, stare mocno przylegające 
do podłoża powłoki malarskie, kleje i wykładziny PCV. Można ją również stosować na powierzch-
niach drewnopochodnych (płyty wiórowe, OSB, deski) oraz gipsowych (płyty g–k, tynki gipsowe, 
podłogowe płyty włókowo-gipsowe) oraz anhydrytowych (wylewki anhydrytowe). Do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

 WŁAŚCIWOŚCI:
WIM warstwa kontaktowa jest szybkoschnącym preparatem produkowanym na bazie najwyż-
szej jakości wodnej dyspersji żywicy  akrylowej oraz mączek kwarcowych. Zawartość kruszywa 
w podkładzie nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatość, która ułatwia nakładanie kolej-
nych warstw, a także zwiększa powierzchnię połączenia zapraw klejących  z podłożem. Ponadto 
wyrównuje chłonność podłoża zapewniając nowej warstwie jednakowe warunki wiązania na 
całej powierzchni niezależnie od rodzaju podłoża. Pozwala to na osiąganie przez nakładane za-
prawy (kleje, tynki, szpachle, gładzie gipsowe) właściwych parametrów wytrzymałościowych oraz 
ogranicza  tym samym możliwość powstawania plam na powierzchni warstwy wykończeniowej. 
WIM warstwa kontaktowa posiada jasno fi letową barwę.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże powinno być mocne, równe, trwałe i stabilne. Mus być również suche, czyste, wolne od ku-
rzu, tłuszczu i innych substancji zmniejszających przyczepność. Stare powłoki malarskie   i warstwy 
o słabej przyczepności należy usunąć.

 WŁAŚCIWOŚCI:
Jednoskładnikowa, dyspersyjna masa akrylowa jest wodorozcieńczalną, plastyczno-elastyczną 
masą uszczelniającą do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Posiada doskonałą przy-
czepność do tynku, betonu, cegły, płyt kartonowo-gipsowych, drewna surowego  i malowanego, 
płytek ceramicznych oraz szkła, blachy ocynkowanej i malowanej. Po wyschnięciu stanowi elastycz-
ne uszczelnienie odporne na zmienne warunki atmosferyczne, które można malować. Nie zawiera 
rozpuszczalników.

 ZASTOSOWANIE:
Dyspersyjna masa akrylowa przeznaczona jest do wypełnień szczelin i rys w tynku przed malowa-
niem, do elastycznych uszczelnień  pomiędzy stolarką okienną i drzwiową a murem, do spoinowa-
nia płyt kartonowo-gipsowych, do spoin wykończeniowych pomiędzy glazurą  a ścianą, futryną  
lub parapetem. Do prac wykończeniowych pomiędzy ruchomymi elementami budowlanymi  oraz o 
różnym współczynniku rozszerzalności termicznej. Do łączenia materiałów innych niż wymienione 
zaleca się wykonanie próby przyczepności na niewielkim odcinku.

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Uszczelniane powierzchnie muszą być czyste, wolne od pyłu, kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń 
zmniejszających przyczepność. Szczeliny należy dokładnie oczyścić z resztek zapraw i luźnych frag-
mentów podłoża. Porowate i chłonne podłoża zagruntować akrylowym preparatem gruntującym.  
Szkło, glazurę, PCV, drewno odtłuścić przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub alkoholu.

 PRZYGOTOWANIE MASY:
WIM Warstwa kontaktowa dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć z inny-
mi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jej zawartość należy przemieszać 
w celu wyrównania konsystencji.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Preparat równomiernie na całej powierzchni przy pomocy wałka lub pędzla. Do montażu okładzin 
lub szpachlowania powierzchni można przystąpić po całkowitym wyschnięciu masy, tj. po upływie 
ok. 4÷5 godzin od momentu jej naniesienia. 

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu 
i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz przepisami BHP.

 DANE TECHNICZNE:
Przyczepność do betonu: min. 1 MPa
Temperatura stosowania (podłoża i otoczenia): od +5°C do +30°C

 ZUŻYCIE:
Średnio 0,3 kg/m²  

 OPAKOWANIA:
Wiaderka plastikowe o pojemności 3 kg.

 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Preparat należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, 
w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres 
przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

 UWAGA:
Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Brzegi wypełnianej szczeliny okleić taśmą malarską a następnie obfi cie wypełnić ją masą akrylową 
używając do tego celu ręcznego pistoletu do uszczelniaczy. W ciągu 20 min. wygładzić powierzch-
nie szpachlą zamoczoną w wodzie lub detergencie. Po wygładzeniu natychmiast zerwać taśmę 
malarską. W razie konieczności zastosowania grubej warstwy należy zrobić to kilkuwarstwowo.  
Możliwość malowania po 24 godz.

 DANE TECHNICZNE:
Temperatura pracy:  +5⁰C do +30⁰C
Odporność termiczna:  -30⁰C do +80⁰C
Czas obróbki: 20–30 minut
Czas powierzchniowego schnięcia: ok. 20 minut
Utwardzenie wgłębne: ok. 2 mm/24 godz.

 ZUŻYCIE:
Uzależnione od szerokości i głębokości spoiny. Przy spoinie o kształcie prostokąta i  wym. 4x4 mm,  
wydajność z tuby 300 ml. = ok. 18 mb. 

 PRZECHOWYWANIE:
12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
W temperaturze od +5⁰C do +35⁰C.  

WIM WARSTWA KONTAKTOWA
PŁYNNA DYSPERSJA TWORZYW SZTUCZNYCH 
DO ULEPSZANIA MINERALNYCH ZAPRAW BUDOWLANYCH 
I TWORZENIA MOSTKÓW KONTAKTOWYCH

  Poprawia przyczepność
  Na OSB i lastrico
  Na stare okładziny ceramiczne
  Na stare powłoki malarskie
  Szybkochnąca 
  Bez rozpuszczalników

  Elastyczna po wyschnięciu
  Do uszczelnień budowlanych
  Do prac wykończeniowych
  Do szpachlowania rys przed malowaniem

WIM AKRYLOWA MASA 
USZCZELNIAJĄCA
DYSPERSYJNA MASA AKRYLOWA

2
 PUNKTY

WIM WARSTWA
KONTAKTOWA

3 kg
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 WŁAŚCIWOŚCI:
Silikon do luster jednoskładnikowa, trwale elastyczna, masa uszczelniająca o neutralnym systemie 
utwardzania. Cechuje się doskonałą przyczepnością do szkła, glazury, kamienia naturalnego, metali,
PCV oraz do większości podłoży budowlanych: tynku, betonu, zapraw cementowych , cegły, betonu
komórkowego i drewna.  Silikon do luster jest odporny na długotrwałe oddziaływanie wilgoci, 
zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Nie powoduje przebarwień.

 ZASTOSOWANIE:
Silikon do luster jest przeznaczony do przyklejania luster, płytek lustrzanych lub mozaiki bezpośred-
nio na podłożu z glazury, tynku, betonie, szkle oraz wklejania w ramy metalowe, drewniane i z two-
rzyw sztucznych. Zalecany do ogólnego stosowania w pracach uszczelniających w budownictwie.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Powierzchnia, na którą ma być przyklejone lustro musi być czysta, sucha, wolna od kurzu, pyłu, 
tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Luźne cząstki podłoża należy dokładnie usunąć. Szkło, powierzch-
nie glazurowane, drewno należy odtłuścić benzyną ekstrakcyjną lub alkoholem. Silikon nakładać 
ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy punktowo lub formie równoległych 
pasów. W czasie 10 min. ustawić lustro we właściwym miejscu.  Do chwili całkowitego utwardzenia 
silikonu nie należy uszczelniać obrzeży lustra. W trakcie czasu wysychania silikonu, przez co naj-
mniej kilka godzin, lustro powinno być zabezpieczone przed niekontrolowanym oderwaniem od 
podłoża.

 WŁAŚCIWOŚCI:
Wodorozcieńczalny klej montażowy, gotowy do użycia, charakteryzuje się bardzo dobrą przyczep-
nością i wysoką siłą spajania przy łączeniu styropianu, drewna, zabezpieczonych przed korozją 
metali, twardego PCW do typowych podłoży budowlanych takich jak: tynk cementowo-wapienny, 
tynk gipsowy, cegła, beton. Po wyschnięciu zachowuje elastyczne połączenie, które można malo-
wać. Po całkowitym utwardzeniu połączenie jest odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie zawiera rozpuszczalników.  

 ZASTOSOWANIE:
Wodorozcieńczalny klej montażowy przeznaczony jest do klejenia styropianu, taśm styropiano-
wych, ekranów grzejnikowych, elementów drewnianych, listew, parapetów, progów i schodów. 
Do trwałego mocowania paneli, profi li osłonowych i listew przypodłogowych, gzymsów, plafonów 
oraz płytek ceramicznych i kamiennych. Do innych uniwersalnych zastosowań w budownictwie.

 SPOSÓB UŻYCIA:
Powierzchnie klejone muszą być czyste, suche, wolne od kurzu, pyłu, tłuszczu i innych zanieczysz-
czeń zmniejszających przyczepność. Luźne cząstki podłoża należy dokładnie usunąć. Powierzchnie 
glazurowane, drewno należy odtłuścić benzyną ekstrakcyjną lub alkoholem. Klej nakładać ręcznym 
lub pneumatycznym wyciskaczem punktowo lub formie pasów  a następnie rozprowadzić po po-
wierzchni. Mocno docisnąć klejone elementy i ustawić je we właściwym miejscu, przesuwając (bez 
odklejania). W czasie utwardzenia kleju powinny  być  poddane stałemu dociskowi i  zabezpieczone 
przed niekontrolowanym oderwaniem od podłoża. Do łączenia materiałów innych niż wymienione 
zaleca się wykonanie próby sklejenia. 

 DANE TECHNICZNE:
Temperatura pracy: od +5⁰C do +35⁰C
Odporność termiczna: od -40⁰C do +180⁰C
Czas obróbki: ok. 10 minut
Kolor: bezbarwny

 ZUŻYCIE:
Uzależnione od szerokości i głębokości spoiny. Przy spoinie o kształcie prostokąta i  wym. 5x5 mm,  
wydajność z tuby 310 ml. = ok. 19 mb.

 PRZECHOWYWANIE:
12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
W temperaturze od +5⁰C do +35⁰C.

 DANE TECHNICZNE:
Temperatura pracy: od +5⁰C do +30⁰C
Odporność termiczna: od -15⁰C do +60⁰C
Czas schnięcia powierzchniowego: ok. 10 minut
Czas utwardzania: 2 mm / 24 godz.
Pełna wytrzymałość spoiny: po 72 godz.
Kolor: biały

 ZUŻYCIE:
Przy spoinie o kształcie prostokąta i  wym. 4x4 mm,  wydajność z tuby 310 ml = ok. 18 mb. 

 PRZECHOWYWANIE:
12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
W temperaturze od +5⁰C do +35⁰C.

WIM SILIKON DO LUSTER WIM PŁYNNY GWÓŹDŹ
JEDNOSKŁADNIKOWA MASA SILIKONOWA 
O NEUTRALNYM SYSTEMIE UTWARDZANIA

WODOROZCIEŃCZALNY KLEJ MONTAŻOWY

  Na bazie neutralnej
  Do luster, mozaiki, metalu i PCV
  Do uszczelnień budowlanych
  Do prac wykończeniowych

  Do łączenia drewna, szkła i metali
  Elastyczny po wyschnięciu
  Zastępuje gwoździe i śruby
  Grubość warstwy do 5 mm
  Do listew przypodłogowych i progów
  Do parapetów, gzymsów i uchwytów

4 3
 PUNKTY  PUNKTY

WIM SILIKON
DO LUSTER

310 ml

WIM PŁYNNY 
GWÓŹDŹ

310 ml



Katowice, salon Jaguara Łódź, Sąd Apelacyjny 
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WSPÓŁPRACA Z WYKONAWCAMI

PROGRAM PARTNERSKI WIM POLSKIE ZRZESZENIE 
PŁYTKARZY

Jest organizacją stanowiącą połączenie doświadczenia 
i pasji,  która od lat skupia dynamicznie rozwijającą się gru-
pę zawodową w branży budownictwa, instalacji, aranżacji 
i wykończenia wnętrz. Naszym celem są działania podno-
szące kwalifikacje i propagowanie nowoczesnych rozwią-
zań i innowacyjnych produktów, które w znaczący sposób 
przyczyniają się do doskonalenia zawodowego. 

PZP w liczbach:

10 lat działalności i doświadczeń
33 000 rzemieślników reprezentujemy i zrzeszamy
20 000 osób przeszkoliliśmy podczas pokazów i szkoleń 
6 000 przeprowadzonych warsztatów i pokazów  
3 000 glazurników, izolerów, termoizolerów i rzeczo-

znawców dzięki uzyskanemu przez PZP dofinan-
sowaniu z UE uzyskało dyplomy mistrzowskie, 
korzystając z przygotowań zawodowych PZP i eg-
zaminów Izb Rzemieślniczych

150 osób, w większości „młodych budowlańców” mie-
sięcznie zapisuje się na nasz newsletter

25 zarejestrowanych rzeczoznawców w całej Polsce 
6 edycji Glazurniczych Mistrzostw Polski, podczas 

których powstały unikalne, niepowtarzalne prace 
ukazujące prawdziwy kunszt rzemieślniczy. Fina-
łowe prace Freski Michała Anioła, motyw godła 
Polski czy Stadion Narodowy pokazywane są na 
wystawie  „Płytkami utkane” towarzyszącej naj-
ważniejszym targom budowlanym w kraju.

Program Partnerski WIM skierowany jest do osób profesjo-
nalnie zajmujących się układaniem płytek ceramicznych, 
do wykonawców zawodowo zajmujących się układaniem 
różnego rodzaju okładzin ceramicznych. Uczestniczy 
w nim już ponad 6 000 wykonawców z terenu całego 
kraju. Mogą do niego przystąpić wszyscy Ci wykonawcy, 
którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy i prześlą go do 
biura obsługi Programu. 

Program polega na zbieraniu i wymianie punktów na na-
grody, umieszczone w specjalnym katalogu. Punkty te 
znajdują się na opakowaniach produktów WIM. Wystarczy 
je wyciąć, uzbierać niezbędna ilość i wymieniać na wy-
brane nagrody. Uzbierane punkty należy przesłać pocztą 
do biura Programu Partnerskiego WIM (ul. Wronia 61/63, 
97-300 Piotrków Trybunalski).

W obecnej formie program jest kontynuowany od począt-
ku 2008 roku. Przy tworzeniu Programu za główny cel ob-
raliśmy sobie zadowolenie uczestników. Dlatego nagrody 
w naszym programie są unikalne, atrakcyjne i zawsze naj-
wyższej jakości. W ten sposób chcemy nawiązać do wyso-
kiej jakości naszych produktów. Maksymalnie uprościliśmy 
formalności związane z wymianą punktów i zamawianiem 
nagród. Dzięki tym wszystkim zabiegom udało się uspraw-
nić wysyłki i tym samym skrócić czas oczekiwania na za-
mówioną nagrodę. Nad sprawnym przebiegiem wymiany 
punktów i wysyłką nagród czuwa koordynator programu. 
Odpowie on na wszystkie pytania dotyczące Programu, 
w tym również stanu realizacji złożonego zamówienia. 
Jego numer telefonu + 48 600 951 016. Nasz program jest 
programem „żywym”. Na bieżąco staramy się usprawniać 
go i dostosowywać do oczekiwań uczestników. Dlatego 
czekamy na cenne uwagi dotyczące jego funkcjonowania 
oraz rodzaju oferowanych nagród. 

Zapraszamy do udziału w naszym Programie Partnerskim!

Polskie Zrzeszenie Płytkarzy jest stowarzyszeniem 
osób zajmujących się zawodowo układaniem 
płytek ceramicznych. Powstało w 2003 roku 
by dbać o interesy tej grupy zawodowej

Członkowie PZP mają dostęp do:
• doradztwa technicznego w zakresie doboru 

właściwych technologii i materiałów;
• szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe 

oraz przygotowujących do uzyskania certyfikatów 
zawodowych;

• pomocy prawnej w zakresie zawierania umów, 
pisania podań, rozwiązywania sytuacji spornych 
z klientem;

• porad jak prowadzić działalność gospodarczą;
• aktualnych informacji o nowinkach technicznych 

i zmianach w prawie budowlanym;

Osoby zrzeszone w PZP nie płacą składek!

Jeśli jesteś glazurnikiem, wypełnij czytelnie deklarację przystapienia do Programu 
Partnerskiego WIM i deklarację członkowoską Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy.

Odetnij i wyślij wypełnioną deklarację listem poleconym do biura Progarmu 
Partnerskiego na adres: WIM sp. z o.o., ul. Wronia 61-63, 97-300 Piotrków Trybunalski.

By aktywnie korzystać z Programu kupuj produkty WIM i wycinaj punkty z opakowań.

Wybieraj nagrody z katalogu nagród (dostępny na stronie internetowej www.wim-chb.pl 
lub pytaj o katalog w zaprzyjaźnionych punktach handlowych).

Kupon zamówień na nagrody (dostępny również na stronie www.wim-chb.pl) wraz 
z odpowiednią ilością punktów wysyłaj listem poleconym do biura Programu.

W ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia kurier przywiezie Ci nagrodę 
pod wskazany adres.

Zacznij od początku.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU? TO PROSTE!

Polskie Zrzeszenie Płytkarzy skupiło wokół swoich pro-
jektów w 2013 r. innowacyjne produkty w najlepszym 
wydaniu, prezentujące współczesny pokój kąpielowy. 
Dzięki wspólnej inicjatywie firm: WIM, PIU Design, Tubą-
dzin, Hansgrohe, Flugger i Viega powstała wizualizacja 
tego projektu którą można zobaczyć w formie platfor-
my wystawowej podczas cyklu targów budownictwa 
i wyposażenia wnętrz w całej Polsce. Poprzez ekspozycję 
innowacyjnych rozwiązań podnosimy poziom świadczo-
nych usług i stanowimy pomost pomiędzy wartościowym 
fachowcem,  architektem, a inwestorem, który zarówno 
oczekuje sprawdzonych rozwiązań jak i usług na najwyż-
szym poziomie.

Jeśli jesteś osoba profesjonalnie zajmującą się układaniem płytek 
ten Program jest właśnie dla Ciebie!



Warszawa, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.  •  Warszawa, Warszawski Uniwersytet Medyczny
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