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www.adesiv.it 

Niniejszy poradnik pomoże w szybkim określeniu zastosowania 
naszych produktów. Zawiera on również wskazówki umożliwiające 
wybór środków, które najlepiej nadają się do rozwiązania 
problemów często pojawiających się w miejscu pracy.

W każdym przypadku, zalecamy zapoznanie się z naszymi kartami 
danych technicznych i w razie wątpliwości skontaktowanie się z 
Waszym przedstawicielem/dystrybutorem.





www.adesiv.it 

Wszyscy, którzy wybierają Adesiv, wybierają firmę z globalną wizją ukierunkowaną na 
przyszłość i gwarancją zawsze najwyższą jakość.

Od 1971 roku produkujemy kleje przemysłowe dla branży budowlanej, obuwniczej i 
papierniczej.

Nasz rozwój i strategiczne wybory od zawsze opierają się na bardzo prostej misji i celach: 
wysoka jakość produktu, dbanie o Klienta, szacunek dla środowiska.

Poprzez inwestycje w Badania i Rozwój, jak również uruchomienie nowoczesnego zakładu 
produkcji surowców nieustannie się rozwijamy: eksportujemy nasze produkty do ponad 
45 krajów na całym świecie dzięki czemu staliśmy się liderem na głównych rynkach branży, 
zwłaszcza w zakresie montażu, wykończenia i konserwacji drewnianych podłóg.



OD 1971 roku 
w bassano del grappa

KLEJE I LAKIERY DO PARKIETÓW

Ponte degli Alpini. Projekt Andrea Palladio, 1569 r. 
Historyczne Miasto Bassano del Grappa
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• Szybkie wysychanie  
• Do użytku wewnętrznego 
• Grubości do 12 mm

• Fibrobeton
• Grubości od 3 do 50 mm
• Odpowiedni do jastrychów z 

ogrzewaniem podłogowym• Promotor adhezji do 
PAVILAST R - ADECEM 
FIBER

• Jednoskładnikowy na bazie 
wody 

• Gotowy do użytku

Jastrych wydzielający 
pył i niewypoziomowany, 
który wymaga zaprawy 

samopoziomującej.

Zalecane produkty:

PREPARATY GRUNTUJĄCE i ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCE
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PREPARATY GRUNTUJĄCE i ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCE

• Fibrobeton
• Zalecany również do podłoży 

drewnianych
• Odpowiedni do jastrychów z 

ogrzewaniem podłogowym

• Jednoskładnikowy 
szybkoschnący  

• Na bazie wody
• Prosty w aplikacji

Wyczyszczenie 
powierzchni za 
pomocą szorowarki 
jednotarczowej

Zalecana procedura:

Stara posadzka 
ceramiczna, która 
wymaga zaprawy 

samopoziomującej

• Promotor adhezji
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Zalecana procedura:

PREPARAT GRUNTUJĄCY

Stara posadzka 
ceramiczna, na którą chce 
się przykleić nowy parkiet

• Promotor adhezji do 
powierzchni szklanych i 
ceramicznych

Do klejenia wybrać 
jeden z naszych 
klejów 
silanowych lub
dwuskładnikowych.

Wyczyszczenie 
powierzchni za 
pomocą szorowarki 
jednotarczowej

W przypadku wilgoci szczątkowej spod 
istniejącej powierzchni ceramicznej, użyć 
naszego preparatu gruntującego PAVILAST 
3C 



PRIMER WB PU PRIMER PA400
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PREPARAT GRUNTUJĄCY

• Jednoskładnikowy
• 100 % poliuretanowy
• Bezzapachowy
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Szybkoschnący, 45 - 55 minut
• Wysoka bariera ochronna przed wilgocią 

szczątkową (maks. 5 - 6 %)
• Właściwości zagęszczające

• Jednoskładnikowy   
• Wysoka wydajność (moc 

zagęszczająca)
• Skuteczna bariera ochronna 

przed wilgocią szczątkową 
(maks. 4 - 5 %)

• Zwiększa wytrzymałość 
mechaniczną powierzchni

POLIURETANOWY PREPARAT 
GRUNTUJĄCY

przenika powoli
zapobiega kurzeniu i tworzy barierę 

chroniącą przed wilgocią szczątkową

Wysoki stopień przenikania*, zagęszcza  
tworzy barierę chroniącą przed wilgocią szczątkową

ŻYWICA ZAGĘSZCZAJĄCA DO 
OCHRONY PRZED WILGOCIĄ

bariera parowa
chroniąca przed wilgocią 

szczątkową

bariera parowa
chroniąca przed wilgocią 

szczątkową

*W przypadku użycia z rozcieńczalnikiem D40



PRIMER PA35

8

PREPARAT GRUNTUJĄCY

• Jednoskładnikowy poliuretanowy  
• Skuteczna bariera ochronna przed 

wilgocią szczątkową (maks. 4 - 5%)

ŻYWICA ZAGĘSZCZAJĄCA DO 
OCHRONY PRZED WILGOCIĄ

Przezroczysty, odpowiedni do 
uszczelniania starych drewnianych 
podłóg.

Stara drewniana 
podłoga, która odkleja 

się od jastrychu
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KLEJE DWUSKŁADNIKOWE 

• Dwuskładnikowy
• Wysoka wydajność (przyczepność i 

wytrzymałość)
• Odpowiedni do wszystkich rodzajów 

drewnianych podłóg
• Doskonale rozsmarowuje się za pomocą kielni
• Bardzo niska emisja LZO
• Nie zawiera wody i rozpuszczalników

DWUSKŁADNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWO-
POLIURETANOWY DO PODŁÓG DREWNIANYCH O 
NIEWIELKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO

• Dwuskładnikowy
• Wysoka wydajność (przyczepność i 

wytrzymałość)
• Odpowiedni do wszystkich rodzajów 

drewnianych podłóg
• Doskonale rozsmarowuje się za pomocą 

kielni
• Nie zawiera wody

• Dwuskładnikowy
• Wysoka wydajność (przyczepność i 

wytrzymałość)
• Wysoki grzbiet podczas aplikacji
• Odpowiedni do wszystkich rodzajów drewnianych 

podłóg
• Doskonale rozsmarowuje się za pomocą kielni
• Bardzo niska emisja LZO

DWUSKŁADNIKOWY KLEJ 
EPOKSYDOWO-POLIURETANOWY 
DO PODŁÓG DREWNIANYCH

DWUSKŁADNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWO-
POLIURETANOWY DO PODŁÓG DREWNIANYCH 
O NIEWIELKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO

EPOKSYDOWO - 
POLIURETANOWY

NOWOŚĆ!



WB MONO MS
PERFORMANCE PLUS

WB MONO MS/LEMS GOLD FLEXMS GOLD FLEX
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JEDNOSKŁADNIKOWE KLEJE SILANOWE

• Odpowiedni do wszystkich rodzajów 
drewnianych podłóg

• Jednoskładnikowy
• 100% MS Technology
• Wysoka wydajność
• Łatwy do czyszczenia
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Nie zawiera wody

JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ  
MS - SILANOWY

• Idealny do klejenia małych wielowarstwowych 
i pełnych jastrychów wstępnie wykończonych

• Jednoskładnikowy
• 100% MS Technology
• Łatwy do czyszczenia
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Nie zawiera wody

JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ  
MS - SILANOWY

• Wysoka wydajność
• Wysoka przyczepność początkowa
• Odpowiedni do wszystkich rodzajów drewnianych 

podłóg
• 100% MS Technology
• Nie zawiera izocyjanianu lub aminów
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Bardzo niska emisja LZO

JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ  
MS-SILANOWY O BARDZO WYSOKIEJ 
WYDAJNOŚCI

SILANOWY
NOWOŚĆ!



WB MONO MS
PERFORMANCE PLUS

ADEFLEX MS

600 ml 600 ml
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JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ MS
Nadaje się do klejenia drewnianych podłóg i 
schodów, listew przypodłogowych i napraw

JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ SILANOWY O 
WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI Nadaje się również do 
mocowania belek podczas układania decking

• Jednoskładnikowy
• 100% MS Technology
• Wysoka wydajność
• Odpowiedni do wszystkich rodzajów 

drewnianych podłóg
• Łatwy do czyszczenia

•  Jednoskładnikowy, gotowy do użytku 
• 100% MS Technology
• Wysoka wydajność (klejenie)
• Poprawia izolację akustyczną
• Szybko twardnieje

KLEJE SILANOWE
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Wskazówka

Nasze dwuskładnikowe i silanowe kleje nadają się do klejenia na 
podłogach z ogrzewaniem i chłodzeniem*

*przestrzegając przepisów dotyczących montażu podłóg z ogrzewaniem



FUGASTOP

White Maple Oak

Doussié Light walnut Walnut

Wenghè
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Uszczelniacz

SPECJALNY USZCZELNIACZ DO 
PARKIETÓW I PODŁÓG LAMINOWANYCH

Jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie 
akrylu, nadający się do szlifowania, 
bezzapachowy, możliwy do pomalowania i 
nie zawierający rozpuszczalników.
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LINIA DO KONSERWACJI I CZYSZCZENIA

ODŻYWCZY DETERGENT DO 
DREWNIANYCH PODŁÓG 

OLEJOWANYCH

LAKIER 
SAMONABŁYSZCZAJĄCY DO 

PARKIETU MALOWANEGO

DETERGENT NEUTRALNY

LAKIER MATOWY DO 
PARKIETU MALOWANEGO

DETERGENT DO RENOWACJI

Pielęgnacja parkietu oznacza zagwarantowanie 
trwałości i ładnego wyglądu podłogi na długi czas. 
Ponadto, poczucie czystości i higieny sprawia, 
że wszystkie pomieszczenia stają się przyjazne 
i komfortowe. Kierując się taką zasadą, firma 
ADESIV opracowała linię produktów do pielęgnacji 
i konserwacji, która spełnia codzienne i okresowe 
potrzeby ochrony
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PRODUKTY OCHRONNE DO PODŁÓG ZEWNĘTRZNYCH

DETERGENT DO RENOWACJI DO 
UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO

ŻYWICA IMPREGNUJĄCA

• Preparat zapobiegający 
szarzeniu

• Jednoskładnikowy 
• Działanie ożywiające i regenerujące

Impregnat rozpuszczalnikowy do 
pielęgnacji i ochrony 
drewnianych podłóg zewnętrznych.



Adesivi per pavimenti LVT e PVC

ADETAC S

PELPREN PL6-G
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KLEJ AKRYLOWY O WYSOKIEJ 
PRZYCZEPNOŚCI

DWUSKŁADNIKOWY KLEJ DO 
WYKŁADZIN TEKSTYLNYCH I 
ELASTYCZNYCH
ORAZ SPORTOWYCH

Przed nałożeniem
ODWOSKOWAĆ I 
ZSZORSTKOWAĆ

• Akrylowy jednoskładnikowy
• Duża moc klejenia
• Duża przyczepność początkowa
• Tylko do użytku 

wewnętrznego

• Epoksydowo-poliuretanowy 
dwuskładnikowy

• Duża moc klejenia
• Duża wytrzymałość i elastyczność
• Do użytku wewnętrznego i 

zewnętrznego

Posadzki chłonne i 
niechłonne

Posadzki chłonne 
(cementowe, 

samopoziomujące itp.)

KLEJE DO LVT, PCV I WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH
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NADAJE SIĘ RÓWNIEŻ DO PODŁÓG SPORTOWYCH 
i TRAWY SYNTETYCZNEJ

• Epoksydowo-poliuretanowy dwuskładnikowy
• Duża moc klejenia
• Duża wytrzymałość i elastyczność
• Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
• Zalecany do posadzek chłonnych i niechłonnych

KLEJE DO LVT, PCV I WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH
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GDZIE SPRZEDAJEMY

Jesteśmy obecni w 
ponad 45 krajach 
świata!


