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SANIFLEX-EU. Płynna folia uszczelniająca pod płytki ceramiczne i płyty. Zestaw do 
bezszwowego i bezspoinowego uszczelniania ścian i posadzek w pomieszczeniach 
narażonych na wilgoć, pod warstwą wierzchnią (np. z płytek i kamienia naturalne-
go). Nadaje się do wykonywania uszczelnień w domach, blokach mieszkalnych, ła-
zienkach, kuchniach, hotelach.

AQUAFIN®-RB400. Szybkowiążąca hybrydowa zaprawa uszczelniająca do ochrony 
betonowych lub murowanych elementów budowli stykających się z gruntem, po-
wierzchni ścian i posadzek. Nadaje się również do uszczelniania konstrukcji zbiorni-
ków przed działaniem wody napierającej od wewnątrz (np. woda użytkowa, ścieki) 
oraz uszczelnienie łączeń okien i drzwi ze ścianą. Stosowana również jako izolacja 
pozioma w i pod ścianami przeciwko wilgoci podciąganej kapilarnie.

CARO-FK-FLEX. Elastyczna, wysokomodyfikowana zaprawa klejowa, cienkowar-
stwowa C2 TE. Stosowana do klejenia niskonasiąkliwych okładzin ceramicznych 
(gresy) na typowych oraz trudnych podłożach (beton, tynki, płyty GK, stara glazura). 
Do stosowania również na systemach ogrzewania podłogowego). Zaprawa jest 
wodo- i mrozoodprona. 

ASO-Dichtband-120. Elastyczna, wodoszczelna taśma uszczelniająca obustronnie 
laminowana włókniną stosowana do uszczelniania spoin dylatacyjnych i łączących 
w warstwie uszczelniającej wykonanej przy użyciu np. SANIFLEX-EU. Zalecana do 
stosowania np. w łazienkach i kuchniach, pomieszczeniach mieszkalnych, prywat-
nych i publicznych pomieszczeniach sanitarnych, obiektach przemysłowych w kla-
sach oddziaływania wody W0-1 do W3-I zgodnie z DIN 18534.

SOLOPLAN®-30-PLUS. Zaprawa samopoziomująca wzmocniona włóknami oraz 
modyfikowana tworzywami sztucznymi. Zaprawa charakteryzuje się wyjątkowo 
niską emisją. Jest idealna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, łatwa w obróbce, 
szybkowiążąca, odpowiednia do jastrychów ogrzewanych. Zaprawę można nakładać 
przy użyciu pompy, do nakładania w jednej warstwie o grubości od 2 do 30 mm.

AQUAFIN®-2K/M-PLUS. Mostkująca rysy, mineralna zaprawa hydroizolacyjna do 
ochrony betonowych lub murowanych elementów konstrukcyjnych budowli stykają-
cych się z gruntem, powierzchni ścian i posadzek. Hydroizolacja powierzchni pod wyło-
żeniami z płytek ceramicznych i płyt przed długotrwałym lub stałym obciążeniu wilgo-
cią np. w łazienkach i kuchniach pomieszczeń mieszkalnych, w pomieszczeniach sani-
tarnych, na balkonach i tarasach, nieckach basenowych i obejściach basenów.

ASOCRET-M30. Zaprawa naprawcza i wyrównawcza do powierzchni ścian i posadzek. 
Grubości warstwy maks. do 30 mm w jednym przejściu roboczym. Ponadto jest odpo-
wiednia do wykonywania faset przy użyciu zaprawy mineralnej oraz wodoszczelnych 
warstw tynku. Dzięki właściwościom reaktywnym ASOCRET-M30 może być stosowana 
w warunkach krytycznych: przy dużej wilgotności powietrza, w niskich temperaturach, 
zapewniając bezpieczną aplikację i eliminując długotrwałe przestoje.

ASO-Flexfuge. Elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości 5-20 mm. 
ASO-Flexfuge nadaje się do fugowania okładzin ceramicznych, klinkierowych, okła-
dzin z kamionki, fajansu itp. w basenach, pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, 
budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych, w obiektach przemysłowych, na 
tarasach, loggiach, balkonach, elewacjach, w basenach, w systemach ogrzewania 
podłogowego. 

ESCOSIL®-2000. Silikonowa masa do uszczelniania spoin w pomieszczeniach sani-
tarnych, na styku wykładzin ceramicznych przy umywalkach, wannach kąpielowych, 
natryskach, przy uszczelnianiu ram okiennych i drzwiowych; poza tym wypełniania 
fug dylatacyjnych w ścianach i posadzkach. Do zastosowania wewnątrz i na ze-
wnątrz.


