SRODKI CZYSZCZACE

BETOKILLER
Preparat na bazie kwasów nieorganicznych do usuwania zabrudzeń z betonu i zapraw. Bardzo
skuteczny i wydajny, usuwa najcięższe zabrudzenia. Czyści zabrudzenia z narzędzi, urządzeń,
pojazdów, betoniarek, form, rusztowań, pras, pomp, zacieraczek, dozowników.

CLEANER
Gotowy do użycia, bezpieczny dla użytkownika i środowiska, intensywny środek do czyszczenia
oraz usuwania uciążliwych zabrudzeń cementowych, wapiennych, gipsowych a w szczególności
do usuwania wykwitów.

OILCLEANER
Gotowy do użycia, intensywny, głęboko penetrujący środek do usuwania plam tłuszczowych
i ropopochodnych. Zmywa oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe, smary, płyny hamulcowe,
tłuszcze i oleje jadalne. Nadaje się do czyszczenia większości powierzchni budowlanych takich jak
kostka brukowa, płyta chodnikowa, kamień naturalny, posadzki itp.

MOSS PROOF
Produkt do usuwania grzybów pleśniowych, mchów, porostów, glonów z powierzchni budowlanych
takich jak ściany, mury, pokrycia dachowe, kostka brukowa, kamień, płytka itp.

Wydajność:
1L na ok. 10m² zużycie zależy
od ilości zabrudzenia
Opakowanie jednostkowe:
Kanister 5L

Wydajność:
1L na ok. 10m² zużycie zależy
od ilości zabrudzenia
Opakowanie jednostkowe:
Butelka 1L z atomizerem
Kanister 5L

Wydajność:
1L na ok. 10m² zużycie zależy
od ilości zabrudzenia
Opakowanie jednostkowe:
Butelka 1L z atomizerem
Kanister 5L

Wydajność:
1L na ok. 7m² zużycie zależy
od ilości zabrudzenia
Opakowanie jednostkowe:
Butelka 1L z atomizerem
Kanister 5L

PPHU JURGA
Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
tel. 61 28 20 002, tel./ fax. 61 28 20 110
e-mail: biuro@jurga.com.pl
www.jurga.com.pl

SRODEK ANTYADHEZYJNY

IZOFORM
Do użycia preparat antyadhezyjny, przeznaczony do smarowania form i szalunków. Ułatwia
rozformowanie wyrobów betonowych a regularne stosowanie preparatu przedłuża żywotność
form i płyt szalunkowych.

Wydajność:
1L na ok. 7m² zużycie zależy
od ilości zabrudzenia
Opakowanie jednostkowe:
Puszka 5L

INNE PRODUKTY

SZKŁOWODNE
Do zastosowań budowlanych i przemysłowych.

ICEPROOF

Preparat do usuwania śniegu i lodu stworzony na bazie chlorku wapnia, który jest kilkakrotnie
skuteczniejszy w swoim działaniu od popularnej soli drogowej, mniej korozyjny dla nawierzchni
i bezpieczniejszy dla zwierząt i roślin. Nie pozostawia nalotu i działa nawet do -40°C.

SLIPMIX
Żel techniczny ułatwiający poślizg i montaż rur PVC, kabli, muf, rur plastikowych. Umożliwia montaż
w temperaturach ujemnych dochodzących nawet do -10°C.

Dozowanie:
zależy od zastosowania
Opakowanie jednostkowe:
Butelka 1L
Kanister 5L

Dozowanie:
1kg max na 16m² zużycie zależy
od grubości pokrywy lodu
Opakowanie jednostkowe:
Wiadro 4kg
Wiadro 20kg

Dozowanie:
zależy od zastosowania
Opakowanie jednostkowe:
Butelka 200ml
Butelka 0,5L

Partner handlowy

CHEMIA
BUDOWLANA

POWLOKI USZCZELNIAJACE I NAPRAWCZE

DOMIESZKI DO ZAPRAW MURARSKICH,TYNKARSKICH I BETONU

ADMIX

POWDER

Plastyfikator w proszku do zapraw cementowych - murarskich i tynkarskich. Uplastycznia zaprawy,
poprawia kleistość i przyczepność, zapobiega ich rozwarstwianiu, redukuje wykwity, zwiększa
objętość mieszanki.

ADMIX

LIQUID

Plastyfikator w płynie do zapraw cementowych - murarskich i tynkarskich. Uplastycznia zaprawy,
poprawia kleistość i przyczepność, zapobiega ich rozwarstwianiu, redukuje wykwity, zwiększa
objętość mieszanki.

ADMIX

KONCENTRAT

Płynny plastyfikator w formie koncentratu do zapraw cementowych - murarskich i tynkarskich.
Plastyfikator ten pozwala zaoszczędzić na bardzo niskim zużyciu, na magazynowaniu i na transporcie.
Uplastycznia zaprawy, poprawia kleistość i przyczepność, zapobiega ich rozwarstwianiu, redukuje
wykwity, zwiększa objętość mieszanki.

BETONMIX
Płynny plastyfikator do betonów. Uplastycznia, redukuje użycie wody, zwiększa wytrzymałość, lekko
opóźnia wiązanie, obniża skurcz i pękanie betonu. BETONMIX jest przeznaczony głównie do produkcji
wyrobów betonowych: płyty, krawężniki, płoty, kostka, kręgi, posadzki a w szczególności zalecany
do wylewek pod ogrzewanie podłogowe.

FASTPROOF

Płynna domieszka przyspieszająca twardnienie i poprawiająca urabialność do betonów, zapraw
i klejów wykonanych na bazie cementu. Redukuje użycie wody zarobowej przez co podnosi
wytrzymałość i odporność na skurcz i pękanie. Preparat z powodzeniem może być stosowany
w okresach obniżonych temperatur.

FROSTPROOF

POWDER

Proszkowa domieszka przyspieszająca twardnienie i poprawiająca urabialność do betonów, zapraw
i klejów wykonanych na bazie cementu. Redukuje użycie wody zarobowej przez co podnosi
wytrzymałość i odporność na skurcz i pękanie. Preparat z powodzeniem może być stosowany
w okresach obniżonych temperatur.

WATERPROOF
Domieszka uszczelniająca i uplastyczniająca do betonów i zapraw. Podwyższa wytrzymałość
wyrobu, ogranicza nasiąkliwość, zwiększa jego wodoszczelność, utrwala kolor i redukuje wykwity.

FIBREHARD
Twarde włókna polimerowe służące jako dodatek zbrojąco-wzmacniający do produkcji różnego
rodzaju posadzek betonowych, prefabrykatów, żelbetów, wyrobów betonowych. Gotowy wyrób jest
bardziej odporny na skurcz i pęknięcia, dodatkowo podnosi się jego wytrzymałość oraz odporność
na uszkodzenia mechaniczne. Włókna polimerowe nie powodują korozji wewnątrz betonu.

FIBRESOFT
Miękkie włókna polimerowe służące jako dodatek zbrojąco-wzmacniający do produkcji różnego
rodzaju posadzek betonowych, prefabrykatów, żelbetów, wyrobów betonowych oraz tynków.
Gotowy wyrób jest bardziej odporny na skurcz i pęknięcia, dodatkowo podnosi się jego
wytrzymałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Włókna polimerowe nie powodują
korozji wewnątrz betonu.

IRON BARWNIKI ŻELAZOWE
Wysokiej jakości pigmenty nieorganiczne wykonane na bazie tlenków żelaza. Pigmenty te nie tracą
barwy pod wpływem światła oraz warunków atmosferycznych, odporne są na niskie i wysokie
temperatury, odporne na działania alkalii oraz słabych kwasów. W budownictwie przeznaczone
są do barwienia: zapraw (fugi cegieł klinkierowych), wyrobów betonowych (beton architektoniczny,
kostka, płoty, posadzki itp.) Dostępne kolory: CZERŃ ŻELAZOWA, BRĄZ ŻELAZOWY, CZERWIEŃ
ŻELAZOWA, ŻÓŁCIEŃ ŻELAZOWY, ZIELEŃ CHROMOWA, BIEL TYTANOWA.

Dozowanie:
1 saszetka na 50 kg cementu
Opakowanie zbiorcze:
Wiadro 300szt

Dozowanie:
od 75ml na 25kg cementu
Opakowanie jednostkowe:
Butelka 1L
Kanister 5L

Dozowanie:
od 5ml na 25kg cementu
Opakowanie jednostkowe:
Butelka 0,5L

Dozowanie:
od 125ml na 25kg cementu
Opakowanie jednostkowe:
Butelka 1L
Kanister 5L

Dozowanie:
od 250ml na 25kg cementu
Opakowanie jednostkowe:
Butelka 1L
Kanister 5L

Dozowanie:
1 saszetka na 25kg cementu
Opakowanie zbiorcze:
Wiadro 120szt.

Dozowanie:
ok. 500ml na 25kg cementu
Opakowanie jednostkowe:
Butelka 1L
Kanister 5L

Dozowanie:
od 600g na 1m³ betonu
Opakowanie jednostkowe:
Worek 600g
Dostępna długość: 19mm.

Dozowanie:
od 600g na 1m³ betonu
Opakowanie jednostkowe:
Worek 600g
Dostępna długość:
3mm, 6mm, 12mm, 18mm.

Dozowanie:
od 0,5kg na 25kg cementu
Opakowanie jednostkowe:
Worek 0,5kg
Worek 1kg

IZOMASS 2K
Dwuskładnikowa masa uszczelniająca na bazie cementu, dodatków mineralnych oraz żywicy
polimerowej. Zapewnia doskonałe właściwości uszczelniające, do wewnątrz i na zewnątrz,
do powierzchni pionowych i poziomych. Charakteryzuje się dużą przyczepnością oraz pozostaje
trwale elastyczna i wodoodporna.

FOLMIX
Jednokomponentowa półpłynna folia do uszczelnień podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków
w miejscach o podwyższonej wilgotności np.: łazienki, natryski, toalety, pralnie, kuchnie, piwnice,
balkony, tarasy itp. Charakteryzuje się dużą przyczepnością oraz pozostaje trwale elastyczna
i wodoodporna.

TAPEMIX
Dwuwarstwowa wodoszczelna i elastyczna taśma zwiększająca szczelność miejsc szczególnie
narażonych na wilgoć takich jak naroża, styki ścian ze ścianą i ścian z podłogą. Może być
stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynku.

TAPEMIX PLUS
Trójwarstwowa wodoszczelna i elastyczna taśma zwiększająca szczelność miejsc szczególnie
narażonych na wilgoć takich jak naroża, styki ścian ze ścianą i ścian z podłogą. Taśma ta
zapewnia 80% większą powierzchnię uszczelnienia od tradycyjnej taśmy TAPEMIX oraz posiada
3 warstwy przez co jest bardziej trwała i odporna na warunki atmosferyczne.
Dlatego dedykowana jest do stosowania na zewnątrz budynków.

DECAMIX
Masa asfaltowo-kauczukowa do szybkich napraw i uszczelnień. Doskonale przyczepna i trwale
elastyczna, zbrojona włóknami. Do stosowania przy każdej pogodzie na podłoża suche i mokre.
Można stosować w trakcie padającego deszczu lub śniegu, przylega do podłoża nawet pod wodą.
Idealnie sprawdza się w okresie zimowym podczas temperatur dochodzących nawet do -15°C.
Zalecany do napraw uszkodzeń, wypełnień i uszczelnień konstrukcji budowlanych.

BITUPRIMER
Masa asfaltowo-kauczukowa rozpuszczalnikowa do gruntowania podłoży budowlanych, pod papy,
na mury, na beton. Roztwór głęboko penetrujący, szybkoschnący doskonale przyczepny. Można
go aplikować na wilgotne podłoża, umożliwia wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

BITUPROOF
Asfaltowo-kauczukowa ciężka hydroizolacja przeciwwodna do uszczelnień i napraw podłoży
budowlanych: dachy, fundamenty, rury itp. Doskonale przyczepna i trwale elastyczna, zbrojona
włóknami. Do stosowania przy każdej pogodzie na podłoża suche i mokre – wypiera wodę. Można
stosować w trakcie padającego deszczu lub śniegu, przylega do podłoża nawet pod wodą. Idealnie
sprawdza się w okresie zimowym podczas temperatur dochodzących nawet do -15°C.

FLEXPROOF
Poliuretanowa masa uszczelniająco-klejąca do zastosowań budowlanych i przemysłowych.
Zastosowanie: do napraw, wypełnień, uszczelnień na elewacjach budowlanych i pokryciach
dachowych. Masa ta jest trwale elastyczna i charakteryzuje się dużą przyczepnością do
wszystkich materiałów budowlanych takich jak kamień, blacha, drewno.

PREPARATY GRUNTUJACE

Polietylenowa taśma dylatacyjna - lekka, elastyczna i łatwa w zastosowaniu. Jest bardzo trwała
i odporna na chemikalia zawarte w betonie. Dylatacja ta jest przeznaczona do zabezpieczenia
obwodowo powierzchni wylewanych posadzek. Taśma może wypełniać szczeliny dylatacyjne
w budynkach, tunelach, przejściach podziemnych, mostach i drogach.

IZOROPE

Polietylenowy, elastyczny, nienasiąkliwy profil o przekroju okrągłym. Wypełnia szczeliny
dylatacyjne w betonie dzięki czemu znacznie zmniejsza zużycie materiału uszczelniającego.

Bardzo wydajny preparat głęboko – penetrujący do wzmacniania wszelkich starych i nowych,
porowatych, chłonnych podłoży takich jak: ścianki betonowe, tynki cementowo - wapienne
i gipsowe, płyty G-K, płyty cementowo – wiórowe. Głęboko wnika w podłoże wzmacnia je
i w efekcie poprawia przyczepność warstwy zewnętrznej. Dla mniej wymagających powierzchni
można go rozrobić z czystą wodą w stosunku 1:1, 1:2. Możne być stosowany wewnątrz
i na zewnątrz pomieszczeń.

Wydajność
od 1kg na 1m²
Opakowanie jednostkowe:
Wiadro 1kg, 4kg, 7kg, 12kg, 25kg

POPULAR
Gotowy do użycia preparat do gruntowania i wzmacniania wszelkich starych i nowych,
porowatych i chłonnych podłoży takich jak: ściany betonowe, tynki cementowo – wapienne,
gipsowe, płyty G-K itp.

Opakowanie jednostkowe:
Rolka 10m
Rolka 50m

PRIMERMIX
Mieszanina sypkich polimerów do rozpuszczenia w wodzie, powstały po dokładnym wymieszaniu
preparat gruntujący wzmacnia stare i nowe , porowate i chłonne podłoża takie jak: ściany
betonowe, tynki cementowo - wapienne i gipsowe, płyty G-K, płyty cementowo – wiórowe.
Ogranicza nasiąkliwość powierzchni i zwiększa przyczepność dzięki czemu obniża zużycie farb.
Preparat ten obniża znacząco koszty transportu, umożliwia przechowywanie i transport
w ujemnych temperaturach oraz jest znacznie tańszy od gotowych preparatów gruntujących.

Opakowanie jednostkowe:
Rolka 10m
Rolka 50m

Wydajność:
zależy od grubości i szerokości wypełnień
Opakowanie jednostkowe:
Puszka 1kg
Puszka 3kg

CONTACTMIX
Mieszanina polimerów o wysokiej zawartości suchej masy. Nierozrobiony preparat po nałożeniu
na powierzchnie tworzy trwałą, elastyczną i poprawiającą przyczepność powłokę. Idealnie nadaje
się na stworzenie warstwy szczepnej pod beton, tynki, masy izolacyjne. Po dodaniu go do
zaprawy, betonu, kleju znacząco poprawia ich przyczepność do podłoża, podnosi ich wytrzymałość i wodoszczelność. Po rozrobieniu 1:9 (polimer:woda) z wodą umożliwia wytworzenie wysokiej
jakości preparatu gruntującego.

Wydajność:
0,15 – 0,3 kg/m²
Opakowanie jednostkowe:
Wiadro 4kg
Wiadro 9kg

Impregnat na bazie silanów i siloksanów do większości nasiąkliwych powierzchni budowlanych
takich jak: cegła, beton, kamień itp.. Tworzy na powierzchni hydrofobową powłokę, która nie
pozostawia efektu połysku, odświeża kolor i strukturę zaimpregnowanej powierzchni. Zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią, chroni przed zabrudzeniami i ułatwia ich czyszczenie. Zapobiega
powstawaniu wykwitów i osiadaniu pleśni, grzybów, mchów.

OILPROOF
Wydajność:
od 2,5 kg/m²
Opakowanie jednostkowe:
Wiadro 10kg
Wiadro 20kg

OILPROOF jest to jednoskładnikowy impregnat na bazie olejów mineralnych do powierzchni
klinkierowych, nieszkliwionych. Zabezpieczają powierzchnię przed wilgocią oraz zabrudzeniami.
Dodatkowo preparat ten odświeża kolor i strukturę powierzchni. Nie nadaje powierzchni efektu
połysku. Ułatwia w późniejszym czasie pielęgnację oraz usuwanie zabrudzeń z zaimpregnowanej
powierzchni. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

BETOPROOF
Wydajność:
zależy od grubości i szerokości
wypełnień
Opakowanie jednostkowe:
600g

Impregnat na bazie wodorozcieńczalnych silanów i siloksanów do większości nasiąkliwych
powierzchni budowlanych takich jak: cegła, beton, kamień itp.. Tworzy na powierzchni hydrofobową powłokę, która nie pozostawia efektu połysku, odświeża kolor i strukturę zaimpregnowanej
powierzchni. Zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią, chroni przed zabrudzeniami i ułatwia ich
czyszczenie. Zapobiega powstawaniu wykwitów i osiadaniu pleśni, grzybów, mchów.

DUSTPROOF
Wymiary:
5mm x 0,15m x 50m
5mm x 0,1m x 50m
5mm x 0,1m x 100m

Preparat utwardzający i pyłouszczelniający powierzchnie betonowe. Stosować go można na stare
i nowe posadzki. Ogranicza ścieranie i kurzenie posadzki podczas eksploatacji. Zaleca się użycie
impregnatu przed położeniem wykładzin, dywanów itp. Ogranicza to proces ścierania i pylenia
wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Preparat ten można zastosować do redukcji pylenia
nieutwardzonych dróg i chodników, wiąże i utwardza lotny pył ułatwiając eksploatację
powierzchni.

WOODPROOF 1:9
Wymiary:
od 6mm do 60mm

Wydajność:
1L na 5-15m²
Opakowanie jednostkowe:
Butelka 1 L
Kanister 5 L

Wydajność:
1L na 3-10m²
Opakowanie jednostkowe:
Kanister 5 L

Dozowanie:
1 saszetka na 5L wody
Wydajność gotowego
preparatu: 1L na 3-10m²

Dozowanie:
1L na ok 5-10m² jako dodatek
5% wagi całkowitej
Opakowanie jednostkowe:
Butelka 1L
Kanister 5L

IMPREGNATY

PROTECT

TASMY I SZNURY DYLATACYJNE

IZOFOAM

PRIMERPLUS

Wydajność:
od 1,5kg na 1m²
Opakowanie jednostkowe:
Wiadro 20kg
Wiadro 10kg

Wysokoskoncentrowany impregnat do drewna, przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń. Szybko i głęboko wnika w drewno, skutecznie zabezpiecza przed grzybami,
pleśniami i owadami. Jest niezmywalny, na trwałe wiąże się z drewnem. Po wyschnięciu zapewnia
kolor zielony. Jest niekorozyjny wobec metali i membran dachowych.

Wydajność:
1L na 3-5m²
Opakowanie jednostkowe:
Puszka 1L
Puszka 3L

Wydajność:
1L na 10-20m²
Opakowanie jednostkowe:
Puszka 1L
Puszka 3L

Wydajność:
1L na 3-5m²
Opakowanie jednostkowe:
Butelka 1L z atomizerem
Kanister 5L

Wydajność:
1L na 3-5m²
Opakowanie jednostkowe:
Kanister 5L

Wydajność:
1L na ok. 25m²
Opakowanie jednostkowe:
Kanister 5L

