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Oddychający System Ociepleń Kabex 
pozwala na wymianę powietrza oraz utrzymanie 
odpowiedniego poziomu wilgotności wewnątrz budynku. 
Ułatwia to stworzenie naturalnego klimatu w pomieszczeniach oraz znaczną oszczędność 
kosztów ogrzewania. System zalecany jest zarówno do nowego jak i starego budownictwa.

system ociepleń
oddychającypłyta styropianowa 

λ 0,040 perforowana 

mineralna zaprawa 
do przyklejania styropianu 
KabexFix 

mineralna zaprawa 
klejowo-szpachlowa 
do wykonywania 
warstwy zbrojonej 
KabexTerm 

mineralna zaprawa 
klejowo-szpachlowa 
do wykonywania 
warstwy zbrojonej 
KabexTerm

podkład tynkarski 
Kabex Grunt Sil 
lub Kabex Grunt Silon 

tynk 
lub Kabex Silon

Kabex Sil 

siatka z włókna szklanego 
Kabex C-145 lub Kabex C-160

łącznik mechaniczny 
do płyt styropianowych

ściana budynku
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Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża, do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz w Systemie Ociepleń Kabex.
Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierająca naturalne kruszywa kwarcowe i kalcytowe 
oraz dodatki ulepszające. Zaprawę cechuje bardzo dobra urabialność i łatwość formowania. Kabex 
Fasakol F1 jest wyrobem odpornym na wpływy atmosferyczne, hydrofobizowanym, mrozoodpornym, 
wodoodpornym, wysoce paroprzepuszczalnym, niepalnym. Można ją stosować na wszystkich typowych 
podłożach mineralnych takich jak beton wszystkich klas, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, na 
surowych powierzchniach z cegły, bloczków, betonu komórkowego, materiałów ceramicznych.  

Zaprawa klejąca w kolorze białym do przyklejania płyt styropianowych i do 
zatapiania siatki, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w Systemie Ociepleń 
Kabex.
Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierająca naturalne kruszywa kwarcowe 
i kalcytowe, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone w postaci mikrowłókien 
polipropylenowych. Zaprawę cechuje bardzo dobra urabialność i łatwość formowania. Kabex 
Fasakol F2 jest wyrobem odpornym na wpływy atmosferyczne, hydrofobizowanym, mrozoodpornym, 
wodoodpornym, wysoce paroprzepuszczalnym, niepalnym, nadającym się również do mocowania 
styropianu grafitowego. Można ją stosować na wszystkich typowych podłożach mineralnych takich jak 
beton wszystkich klas, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, na surowych powierzchniach z cegły, 
bloczków, betonu komórkowego, materiałów ceramicznych.   

Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych i do zatapiania siatki, do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz w Systemie Ociepleń Kabex.
Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierająca naturalne kruszywa kwarcowe 
i kalcytowe, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone w postaci mikrowłókien 
polipropylenowych. Zaprawę cechuje bardzo dobra urabialność i łatwość formowania. Kabex 
Fasakol F2 jest wyrobem odpornym na wpływy atmosferyczne, hydrofobizowanym, mrozoodpornym, 
wodoodpornym, wysoce paroprzepuszczalnym, niepalnym, nadającym się również do mocowania 
styropianu grafitowego. Można ją stosować na wszystkich typowych podłożach mineralnych takich jak 
beton wszystkich klas, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, na surowych powierzchniach z cegły, 
bloczków, betonu komórkowego, materiałów ceramicznych.   

opakowanie:  

opakowanie:  

opakowanie:  

25 kg

25 kg

25 kg

średnie zużycie: 

średnie zużycie: 

średnie zużycie: 

sztuk na palecie:

sztuk na palecie:

sztuk na palecie:

do przyklejania 
2ok. 4,0-5,0 kg/m

do przyklejania 
2ok. 4,0-5,0 kg/m

do przyklejania 
2ok. 4,0-5,0 kg/m

54 szt.

54 szt.

54 szt.

do wykonywania 
warstwy zbrojonej: 

do wykonywania 
warstwy zbrojonej: 

+  
+  
+  
+  
+  
+  
+  
+  

o zwiększonej przyczepności
wysoce elastyczna
wodoodporna
mrozoodporna
łatwo urabialna
oszczędna
niepalna
wzmocniona włóknem

+  
+  
+  
+  
+  
+  
+  
+  

o zwiększonej przyczepności
wysoce elastyczna
wodoodporna
mrozoodporna
łatwo urabialna
oszczędna
niepalna
wzmocniona włóknem

+  
+  
+  
+  
+  
+  
+  

o zwiększonej przyczepności
wysoce elastyczna
wodoodporna
mrozoodporna
łatwo urabialna
oszczędna
niepalna

Kabex Fasakol F11

3

Kabex Fasakol F2 2

Kabex Fasakol F2 biały

zaprawy klejące

2ok. 3,0-4,0 kg/m

2ok. 3,0-4,0 kg/m

3



+  

+  
+  
+  
+  
+  

doskonała przyczepność
    i elastyczność

wodoodporna
mrozoodporna
wysoce wytrzymała
oszczędna
do stosowania wewnątrz 

    i na zewnątrz

6

Kabex F14 zaprawa murarska do cienkich spoin, do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz - klasa M10
Sucha zaprawa murarska przeznaczona do wznoszenia murów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych 
z elementów z betonu komórkowego, cegieł, pustaków oraz innych tego typu materiałów ceramicznych, 
betonowych bądź wapienno-piaskowych. Zaprawa pozwala na łączenie elementów cienkimi spoinami, 
o grubości od 1 mm. Maksymalna grubość spoiny nie powinna przekraczać 5 mm. Zaprawa może być 
używana również do wyrównywania oraz szpachlowania powierzchni (grubość warstwy 1-5 mm).

Kabex F14 zaprawa murarska 
do cienkich spoin szara/biała

opakowanie:  

25 kg

średnie zużycie: sztuk na palecie:

54 szt.
8 kg/m , dla grubości ściany jednorodnej 

24 cm i grubości spoiny ok. 3 mm

2

5

4 KabexFix

KabexTerm

Zaprawa klejowa do przyklejania płyt izolacyjnych ze styropianu i wełny mine-
ralnej do podłoży mineralnych w Systemie Ociepleń KabexTerm S i KabexTerm W.
Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierająca naturalne kruszywa kwarcowe i kalcytowe 
oraz dodatki ulepszające. Zaprawa klejowa KabexFix jest odporna na wpływy atmosferyczne, 
hydrofobizowana, mrozoodporna, wysoce paroprzepuszczalna, niepalna. Zaprawa cechuje się dużą 
wytrzymałością mechaniczną, przyczepnością do praktycznie wszystkich, typowych podłoży mineralnych, 
odpornością na skurcz i odparzanie. Posiada optymalne właściwości robocze, długi czas otwarty pracy, 
brak tendencji do spływania.

Zaprawa klejowo-szpachlowa do płyt izolacyjnych ze styropianiu i wełny 
mineralnej w Systemie Ociepleń KabexTerm S i KabexTerm W
Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierająca naturalne kruszywa kwarcowe 
i kalcytowe, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone w postaci mikrowłókien 
polipropylenowych. Zaprawa klejowo-szpachlowa KabexTerm jest odporna na wpływy atmosferyczne, 
hydrofobizowana, mrozoodporna, wysoce paroprzepuszczalna, niepalna. Zaprawa cechuje się dużą 
wytrzymałością mechaniczną, przyczepnością do praktycznie wszystkich typowych podłoży, odpornością 
na skurcz i odparzanie. Posiada optymalne właściwości robocze, długi czas otwarty pracy, brak tendencji 
do spływania. Nadaje się również do przyklejania styropianu grafitowego.

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
 
 
 
 

odporna na wpływy atmosferyczne 
hydrofobizowana
mrozoodporna
wodoodporna
wysoce paroprzepuszczalna
niepalna

+

+  
+  
+  
+  

+  
+  
+  

  odporna na wpływy atmosferyczne 
hydrofobizowana 
mrozoodporna
wodoodporna
wysoce 

    paroprzepuszczalna
niepalna
elastyczna
wzmocniona włóknem

zaprawy klejące

opakowanie:  

25 kg

średnie zużycie: sztuk na palecie:

do przyklejania 
2ok. 4,0-5,0 kg/m 42 szt.

opakowanie:  

25 kg

średnie zużycie: sztuk na palecie:

do przyklejania 
2ok. 4,0-5,0 kg/m 42 szt.

do wykonywania 
warstwy zbrojonej: 

2ok. 3,0-4,0 kg/m

4
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wodoodporna
mrozoodporna
na ogrzewanie podłogowe
na balkony i tarasy
do wielkoformatowych płytek 

    podłogowych i ściennych
do przyklejania: płytka na płytkę
o zmniejszonym spływie 
wysokoelastyczna

Wysokoelastyczna zaprawa klejąca o zwiększonej przyczepności i zmniejszonym 
spływie do przyklejania płytek ceramicznych, do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz - typ C2TES1
Kabex Fasakol F11 jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do przyklejania ściennych i pod-
łogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres, mozaika porcelanowa), płytek 
cementowych i lastrykowych, płytek z nienasiąkliwego kamienia naturalnego oraz aglomeratów 
kamiennych. Stosowanie zaprawy klejącej Kabex Fasakol F11 zalecane jest na powierzchniach balkonów, 
tarasów, elewacji oraz na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego lub ściennego. 
Podłoże dla zaprawy Kabex Fasakol F11 mogą stanowić: tynk cementowy, cementowo-wapienny 
i gipsowy, beton, beton komórkowy, jastrych cementowy i anhydrytowy, a także surowa powierzchnia 
wykonana z praktycznie każdego rodzaju elementów murowych. Ze względu na zwiększoną elastyczność 
i przyczepność zaprawa nadaje się także do układania płytek na powierzchni starej glazury i terakoty, 
pozostałościach silnie przylegających klejów i zapraw cementowych, lastryko, płytach gipsowo-
kartonowych oraz stabilnej, sztywno zamocowanej sklejce wodoodpornej stosując warstwę 
o grubości 2-10 mm

7 Kabex Fasakol F10
Zaprawa klejąca do przyklejania płytek ceramicznych do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz - typ C1TE
Kabex Fasakol F10 jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do przyklejania ściennych i pod-
łogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres). Kabex Fasakol F10 można stosować 
na wszystkie typowe podłoże: tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, jastrych cementowy 
i anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 
materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynku, 
stosując warstwę o grubości 2-5 mm. Kabex Fasakol F10 nadaje się do wykorzystywania na podłożach 
w systemie ogrzewania podłogowego, a także do wyrównywania i szpachlowania powierzchni, stosując 
warstwę o grubości 2-5 mm.

+  
+  
+  
+  
+  
+  

+  
+  

elastyczna
wygodna i ekonomiczna
doskonała przyczepność
wodoodporna
mrozoodporna
do wszystkich rodzajów 

    płytek ceramicznych
o zmniejszonym spływie
na ogrzewanie podłogowe

opakowanie:  

25 kg

średnie zużycie: 

1,5 kg zaprawy na 1 m , na każdy 
1 mm grubości warstwy sklejenia

2

8Kabex Fasakol F11

opakowanie:  

25 kg

średnie zużycie: sztuk na palecie:

54 szt.
1,5 kg zaprawy na 1m , na każdy 
1 mm grubość warstwy sklejenia

2

kleje do płytek

sztuk na palecie:

54 szt.



Kabex F21 podkład cementowy
Kabex F21 cementowa zaprawa do wykonywania podkładów podłogowych 
i posadzek o grubości warstwy 10-80 mm do stosowania wewnątrz budynków 
- klasa C25
Sucha zaprawa do wykonywania podkładów podłogowych na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych 
pod ostateczne okładziny wykończeniowe takie jak: płytki z różnych rodzajów materiałów, wykładziny PVC, 
wykładziny dywanowe, panele, deski itp. Stosować ją można do wykonywania posadzek cementowych 
(jastrychów) w mniej obciążonych ruchem pomieszczeniach, jak np.: piwnicach, garażach, 
pomieszczeniach gospodarczych. Dzięki swym właściwościom nadaje się do zastosowania jako warstwa 
podłogi pływającej na izolacji przeciwwilgociowej lub termicznej o minimalnej grubości 40 mm 
(w przypadku ogrzewania podłogowego grubość minimalna warstwy musi wynosić 60 mm). Może być 
również stosowana do miejscowego wyrównywania powierzchni, wypełniania szczelin i ubytków 
w powierzchni podłogi warstwami o grubości 10-80 mm.

11
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+

+

+

+

   
  
   

    
  
  
  

łatwo urabialna
oszczędna
do wszelkiego rodzaju 
podłoży mineralnych
wysoka wytrzymałość
obniżony skurcz
wodoodporna

opakowanie:  

25 kg

średnie zużycie: sztuk na palecie:

54 szt.

22 kg masy na 1 m , 
przy grubości 1 mm

zaprawy cementowe

+  
+  
+  
+  
+  
+  

+  

doskonała przyczepność
wodoodporna
mrozoodporna
łatwo urabialna
oszczędna
do stosowania wewnątrz 

    i na zewnątrz
wysoka wytrzymałość

Kabex F15 zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz - klasa M10 
Sucha zaprawa murarska przeznaczona do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, nośnych, 
działowych, osłonowych, wykonywanych z pustaków i cegieł ceramicznych, cegieł silikatowych, bloczków 
z betonu zwykłego i komórkowego, itp. Nadaje się do murowania kondygnacji nadziemnych oraz 
ścian piwnic i fundamentów. Grubość spoiny wykonanej z zaprawy murarskiej powinna wynosić od 10 do 
15 mm.

9 Kabex F15 zaprawa murarska

opakowanie:  

25 kg

średnie zużycie: sztuk na palecie:

54 szt.
150 kg/m , dla grubości ściany z cegły 

pełnej 25 cm i grubości spoiny ok. 10 mm

2

Kabex F18 zaprawa tynkarska
Kabex F18 tradycyjna zaprawa tynkarska do nakładania ręcznego do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz - kategoria CS2
Sucha zaprawa przeznaczona do ręcznego wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych i zew-
nętrznych.
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+

+

+

+

+

+

+

bardzo wysoka 
    przyczepność

wodoodporna
mrozoodporna
łatwo urabialna
obniżony skurcz
do stosowania 

    wewnątrz i na zewnątrz
wysoka wytrzymałość

opakowanie:  

25 kg

średnie zużycie: sztuk na palecie:

54 szt.21 m  tynku grubość warstwy 10 mm
ok. 20 kg suchej zaprawy na wykonanie 

6



Kabex Farba Silikonowa
Wysokiej jakości farba fasadowa, o mineralnym charakterze, wysokiej 
dyfuzyjności dla pary wodnej, bardzo dobrze chroniąca podłoża przed opadami 
atmosferycznymi, z zawartością żywic silikonowych
Farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz budynków. 
Polecana do renowacyjnego malowania powierzchni narażonych na intensywne działanie warunków 
atmosferycznych i wymagających wysokiej odporności na zabrudzenia. Stosowana zarówno na podłożach 
mineralnych (jak np.: beton tradycyjny, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe 
tynki mineralne), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. 
Tworzy trwałą powłokę o wysokiej paroprzepuszczalności oraz niskiej nasiąkliwości powierzchni (efekt 
„odpychania” cząsteczek wody). Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewacje przed działaniem opadów 
atmosferycznych i znacznie redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Przed nanoszeniem farby podłoże 
wymaga zagruntowania preparatem Kabex Grunt Uniwersalny. 

14

+

+

+

+

+

+

  
  
  
  

  
  

wysoce dyfuzyjna i hydrofobowa 
pełna ochrona mikrobiologiczna
paroprzepuszczalna
odporna na działanie 

    czynników atmosferycznych
elastyczna
do większości typowych podłoży

opakowanie:  

9 l

średnie zużycie: sztuk na palecie:

44 szt.
20,33 l/m

kolor biały

barwiony

dostępność w systemie 
Kabex Color

farby elewacyjne

Kabex Farba Akrylowa 
Dyfuzyjna i hydrofobowa farba elewacyjna na spoiwie z dyspersji akrylowej
Matowa farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz budynków. 
Stosowana do malowania wszelkich mineralnych podłoży budowlanych (jak np.: beton, tynki cementowe 
i cementowo-wapienne) oraz do podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw 
sztucznych. Tworzy hydrofobową i elastyczną powłokę o wysokiej odporności na działanie warunków 
atmosferycznych i proces zabrudzenia. Ze względu na wysoki stopień krycia doskonale nadaje się zarówno 
do malowania pierwotnego, jak i renowacyjnego. Przed nakładaniem farby chłonne podłoża mineralne 
wymagają zagruntowania preparatem Kabex Grunt Uniwersalny.

12
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+

+

+
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wysoce dyfuzyjna i hydrofobowa
dyspersyjna
do większości typowych podłoży
pełna ochrona mikrobiologiczna
wysoka odporność na działanie 

    warunków atmosferycznych

opakowanie:  

9 l

średnie zużycie: sztuk 
na palecie:

44 szt.
20,25 l/m

kolor biały

barwiony

dostępność w systemie 
Kabex Color

Farba na spoiwie z potasowego szkła wodnego z dodatkiem substancji 
hydrofobizujących oraz stabilizatorów organicznych
Wysokiej jakości farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz 
budynków wyłącznie na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tradycyjne tynki wapienne, wapienno-
cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne, krzemianowe/silikatowe). Szczególnie polecana do 
pierwotnego wymalowania podłoży mineralnych oraz do stosowania w miejscach zawilgoconych na 
obiektach współczesnych i zabytkowych. Tworzy całkowicie mineralną, paroprzepuszczalną powłokę 
umożliwiającą swobodne odparowanie wilgoci z murów, a jednocześnie dzięki zastosowaniu substancji 
hydrofobizujących, skutecznie zabezpiecza elewacje przed opadami atmosferycznymi. Przed nanoszeniem 
farby podłoże wymaga zagruntowania preparatem Kabex Grunt Sol.

Kabex Farba Silikatowa 13

 
  

  

  
  

  

+

+

+

+

+

z dodatkiem substancji hydrofobizujących 
    i stabilizatorów organicznych

do większości typowych 
    podłoży mineralnych

paroprzepuszczalna
odporna na działanie czynników

    atmosferycznych
pełna ochrona mikrobiologiczna   

opakowanie:  

9 l

średnie zużycie: sztuk 
na palecie:

44 szt.
20,33 l/m

kolor biały

barwiony

dostępność w systemie 
Kabex Color

7



tynki cienkowarstwowe

Akrylowa, cienkowarstwowa masa dekoracyjna
Gotowa do użycia masa na spoiwie akrylowym, tworząca po stwardnieniu jednolitą chropowatą 
powierzchnię, zawierająca kruszywa marmurowe, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie 
mikrowłóknami. Przeznaczona zarówno do podłoży mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, 
cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw 
sztucznych. Tworzy trwałą powłokę odporną na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych, 
uszkodzeń mechanicznych. Dzięki innowacyjnej recepturze dodatkowo zabezpieczona przed porostem 
glonów i grzybów. Przed nakładaniem masy podłoże wymaga zagruntowania preparatem 
Kabex Grunt Akryl. Dostępna w szerokiej gamie struktur i grubości ziaren.

sztuk 
na palecie:

27 szt.
kolor biały

barwiony

dostępność w systemie 
Kabex Color

Kabex Sil

Silikonowa, cienkowarstwowa masa dekoracyjna
Gotowa do użycia masa na spoiwie z żywic silikonowych z dodatkiem silikonowych środków 
hydrofobowych. Zawierająca naturalne kruszywo marmurowe, dodatki ulepszające i wewnętrzne zbrojenie 
z mikrowłókien. Do stosowania na elewacjach budynków nowo wznoszonych i już istniejących, zarówno na 
podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak na podłożach 
pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Szczególnie polecana na 
obiektach wymagających wysokiej odporności na zabrudzenia. Dobrze sprawdza się na budynkach 
zlokalizowanych w pobliżu dróg i zakładów przemysłowych. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości żywic 
silikonowych na jej powierzchni powstaje efekt odpychania cząsteczek wody, co skutecznie zabezpiecza 
elewację przed działaniem opadów atmosferycznych oraz redukuje osadzanie zanieczyszczeń. Posiada 
bardzo dobrą paroprzepuszczalność, dodatkowo zabezpieczona przed porostem glonów i grzybów. Przed 
nakładaniem masy podłoże wymaga zagruntowania preparatem Kabex Grunt Silon. Dostępna w szerokiej 
gamie struktur i grubości ziaren.

Silikatowa, cienkowarstwowa masa dekoracyjna
Gotowa do użycia masa na spoiwie krzemianowym (silikatowym), tworząca po stwardnieniu jednolitą 
chropowatą powierzchnię, zawierająca kruszywa marmurowe, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne 
zbrojenie mikrowłóknami. Do stosowania wyłącznie na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk 
wapienny, wapienno-cementowy, cementowy). Do stosowania na elewacjach budynków nowo 
wznoszonych i już istniejących, w tym również przy renowacji obiektów zabytkowych. Dzięki wysokiej 
paroprzepuszczalności umożliwia „swobodne” odparowywanie wilgoci występującej w murach. Tworzy 
trwałą powłokę o mineralnym charakterze, odporną na działanie niekorzystnych czynników 
atmosferycznych i zanieczyszczeń przemysłowych. Dzięki innowacyjnej recepturze naturalnie 
zabezpieczona przed porostem glonów i grzybów, podwyższonej odporności na zabrudzenia oraz 
wyjątkowo paroprzepuszczalna. Przed nakładaniem masy podłoże wymaga zagruntowania preparatem 
Kabex Grunt Sil. Dostępna w szerokiej gamie struktur i grubości ziaren. 
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opakowanie:  

25 kg

średnie zużycie: 

średnie zużycie: 

Baranek

Kornik

Kornik

sztuk 
na palecie:

sztuk 
na palecie:

27 szt.

27 szt.

kolor biały

kolor biały

barwiony

barwiony

2  1 mm ok. 2 kg/m

22 mm ok. 3,0 kg/m

21,5 mm ok. 2,4 kg/m

2 mm
ok.

22,5 kg/m

2 mm
ok.

22,5 kg/m

dostępność w systemie 
Kabex Color

dostępność w systemie 
Kabex Color

Kabex Akryl15

+

+

+

+

+

  

  

  
  
  

pełna ochrona 
    mikrobiologiczna

odporna 
    na zabrudzenia

elastyczna
trwała
wzmocniona 

    włóknem

opakowanie:  

25 kg

średnie zużycie: 

Baranek Kornik
2  1 mm ok. 2 kg/m

22 mm ok. 3,0 kg/m

21,5 mm ok. 2,4 kg/m
 2 mm 

2ok. 2,5 kg/m

Kabex Silon17

+

+

+

+

+

+

   
  
  
  
  

  

paroprzepuszczalna
oddychająca
elastyczna
wzmocniona włóknem
odporna 

    na zabrudzenia
pełna ochrona 

    mikrobiologiczna

+

+

+

+

+

+

+

  
  
  
  
  
  
  

bio i hydrofobowa
paroprzepuszczalna
wzmocniona włóknem
oddychająca
elastyczna
odporna na zabrudzenia
pełna ochrona mikrobiologiczna

 
opakowanie:  

25 kg

Baranek
2  1 mm ok. 2 kg/m

22 mm ok. 3,0 kg/m

21,5 mm ok. 2,4 kg/m

8



tynki cienkowarstwowe, grunty

Mozaikowy tynk dekoracyjny
Gotowy do użycia tynk o konsystencji ziarnistej pasty, na spoiwie z wodnych dyspersji żywic akrylowych, 
zawierający kwarcowe i marmurowe kruszywa naturalne lub barwione oraz dodatki ulepszające. Polecany 
na elementy architektoniczne występujące na elewacjach budynków (jak np.: cokoły, pilastry, gzymsy) 
oraz do dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jak np.: klatki 
schodowe, przedpokoje, korytarze). Do stosowania na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy 
i cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką na bazie tworzyw sztucznych. 
Przed nakładaniem tynku podłoże wymaga zagruntowania preparatem Kabex Grunt Akryl.

Kabex Mozaika18

+

+

+

+

+

  
  
  

  
  

elastyczny
trwały
odporny na mycie, 

    czyszczenie i szorowanie
wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne
do większości typowych podłoży 

opakowanie:  

15 kg

średnie zużycie: 

1,5 mm 
2ok. 4,0-5,0 kg/m

Mineralny, cienkowarstwowy lekki tynk strukturalny
Sucha zaprawa mineralna na spoiwie cementowym, zawierająca naturalne kruszywa marmurowe 
i kalcytowe, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone w postaci mikrowłókien 
celulozowych. Tynk mineralny KabexLit jest odporny na wpływy atmosferyczne, hydrofobizowany, 
mrozoodporny, wysoce paroprzepuszczalny, niepalny. Cechuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, 
przyczepnością oraz odpornością na skurcz i odparzanie. Posiada optymalne właściwości robocze, długi 
czas otwarty pracy, brak tendencji do spływania, łatwy w nanoszeniu i tworzeniu struktury, tworzy po 
stwardnieniu jednolitą chropowatą powierzchnię. 
 

Kabex Grunt Akryl20
Akrylowy podkład gruntująco-szczepny
Barwiony preparat o wysokiej przyczepności do każdego, nośnego podłoża. Jest to mieszanina wysokiej 
jakości dyspersji żywic akrylowych, dodatków ulepszających oraz piasku kwarcowego. Odznacza się dużą 
przyczepnością do podłoża i odpornością na działanie środków alkalicznych. Służy do gruntowania 
wszelkich typowych podłoży budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz warstw zbrojonych 
w systemie ociepleń KabexTerm S.

+

+

+

+

+

+

  
 

  
  
  
  
  

odporny na wpływy 
    atmosferyczne

hydrofobizowany
mrozoodporny
optymalne właściwości robocze
wysoce paroprzepuszczalny
niepalny

+

+

+

+

+

  
  
  
  
  

wysoka przyczepność
stosowany na zewnątrz i wewnątrz
wzmacnia podłoże
reguluje proces chłonności podłoża 
odporność mikrobiologiczna

opakowanie:  

5 l

10 l

średnie zużycie: 

sztuk na palecie:

33 szt.

KabexLit 19

sztuk na palecie:

20,25 l/m 44 szt.

sztuk na palecie:

42 szt.

opakowanie:  

25 kg

średnie zużycie: 

 
2ok. 2,2-2,5 kg/m

 
2ok. 2,7-3,0 kg/m

ziarno 1,5 mm ziarno 2,0 mm

9



Kabex Grunt Uniwersalny 
Uniwersalny preparat gruntujący do ścian i podłóg
Wodorozcieńczalny materiał gruntujący na bazie wodnych dyspersji żywic akrylowych. Do impregnacji 
nasiąkliwych podłoży budowlanych w celu zmniejszenia i wyrównywania chłonności powierzchni 
mineralnych, porowatych oraz naprawianych i szpachlowanych.

23

+

+

+

+

+

+

+

  
  
  
  

  
  
  

uniwersalny
zmniejsza chłonność podłoża
wzmacnia wytrzymałość powierzchni 
czasowo zabezpiecza przed 

    wpływem warunków atmosferycznych
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
ekologiczny
bezzapachowy

 

opakowanie:  

5 l

średnie zużycie: sztuk na palecie:

 ok. 0,1-0,3 l 108 szt.

preparaty gruntujące

Kabex Grunt Sil
Silikatowy podkład gruntująco-szczepny
Barwiony preparat o wysokiej przyczepności do każdego, nośnego podłoża. Jest to mieszanina wysokiej 
jakości niskoalkaicznych polikrzemianów, dodatków ulepszających oraz piasku kwarcowego. Odznacza się  
odpornością na działanie środków alkalicznych. Służy do gruntowania wszelkich typowych podłoży 
budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz warstw zbrojonych w systemach ociepleń 
KabexTerm S i KabexTerm W.

21

opakowanie:  

5 l

10 l

średnie zużycie: sztuk na palecie:

20,25 l/m 44 szt.

Kabex Grunt Silon 
Silikonowy podkład gruntująco-szczepny
Barwiony preparat o wysokiej przyczepności do każdego, nośnego podłoża. Jest to mieszanina wysokiej 
jakości dyspersji żywic silikonowych, dodatków ulepszających oraz piasku kwarcowego. Odznacza się 
odpornością na działanie środków alkalicznych. Służy do gruntowania wszelkich typowych podłoży 
budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz warstw zbrojonych w systemach ociepleń 
KabexTerm S i KabexTerm W. 

22

 
  
  
  
  
  
  

+

+

+

+

+

+

odporność mikrobiologiczna
stosowany na zewnątrz i do wewnątrz
wysoka przyczepność
wzmacnia podłoże
reguluje proces chłonności podłoża
paroprzepuszczalny

opakowanie:  

5 l

10 l

średnie zużycie: sztuk na palecie:

20,25 l/m 44 szt.

+

+

+

+

+

+

  
  
  
  
  
  

wysoka przyczepność
stosowany na zewnątrz i wewnątrz
wzmacnia podłoże
reguluje proces chłonności podłoża
paroprzepuszczalny
odporność mikrobiologiczna 

10
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Bezemisyjny grunt głęboko penetrujący
Bezemisyjny, bezrozpuszczalnikowy, głęboko wnikający środek gruntujący, na bazie nanoemulsji 
akrylowej, o nikłym zapachu, do impregnacji powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Preparat zawiera nanocząsteczki, które dzięki swym niewielkim rozmiarom mogą wnikać głębiej 
w gruntowane podłoże, a także mogą penetrować podłoża o minimalnych rozmiarach porów. Tak powstała 
nanostruktura wzmacnia podłoże w warstwie podpowierzchniowej i powierzchniowej przy jednoczesnej 
regulacji gospodarki wodnej tych warstw. 

preparaty gruntujące

Kabex NANO24

+

+

+

+

+

+

  
  
  
  
  
  

głęboko penetrujący
skutecznie wnika w podłoże
wzmacnia wytrzymałość powierzchni
bezemisyjny
bezrozpuszczalnikowy
do stosowania na zwenątrz i wewnątrz

opakowanie:  

5 l

średnie zużycie: sztuk na palecie:

 ok. 0,1-0,2 l 108 szt.

Kabex Sol 
Krzemianowy koncentrat gruntujący
Wodorozcieńczalny, bezrozpuszczalnikowy koncentrat oparty na bazie wysokiej jakości potasowego szkła 
wodnego, stabilizowanego dyspersją styrenowo-akrylową. Wnikający do wnętrza porów w materiałach, 
reagujący chemicznie z wypełniaczami kwarcowymi.
Doskonale nadający się do impregnacji nasiąkliwych, mineralnych podłoży budowlanych, a w szcze-
gólności (betonu, cegły ceramicznej, wapienno-piaskowej, zapraw cementowych i cementowo-
wapiennych).

25

+

+

+

+

+

+

  
   
  
  
  
  

do nasiąkliwych podłoży mineralnych
wodorozcieńczalny
bezrozpuszczalnikowy
wnikający do wnętrza porów
do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
wzmacnia podłoże

opakowanie:  

5 l

średnie zużycie: sztuk na palecie:

ok. 0,1-0,3 l 108 szt.



Dyspersyjna farba nawierzchniowa do wnętrz 
Szczególnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach (jak 
np.: salon, sypialnia, przedpokój oraz pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne). Stosowana jest do 
malowania wszelkich typowych podłoży mineralnych (jak.: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką 
na bazie tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się dobrym kryciem, wysoką przyczepnością do podłoża, 
trwałością i odpornością na zmywanie. Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne wymagają 
zagruntowania preparatem Kabex Grunt Uniwersalny.

farby wewnętrzne

siła 
krycia ścieranie

2 klasa 2 klasa

sztuk 
na palecie:

44 szt.

Lateksowa farba nawierzchniowa 
Do dekoracyjnego malowania wewnątrz budynku. Przeznaczona do malowania ścian i sufitów 
pomieszczeń mieszkalnych (jak.: salon, sypialnia, przedpokój), użyteczności publicznej, oświatowo-
wychowawczych oraz w zakładach usługowych i produkcyjnych. Szczególnie odporna na żółknięcie oraz 
zmywanie (szorowanie), silnie kryjąca. Tworzy matową, elastyczną, gładką powłokę o wysokim standardzie 
wykończenia. Stosowana do pierwotnego i renowacyjnego malowania podłoży mineralnych (jak np.: 
beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe). 
Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne wymagają zagruntowania preparatem Kabex Grunt 
Uniwersalny.

Lateksowa farba nawierzchniowa
Wysokiej jakości lateksowa farba nawierzchniowa do ochronnego i dekoracyjnego malowania powierzchni 
wewnątrz budynku. Przeznaczona do malowania ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jak.: 
korytarze, klatki schodowe) oraz w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności (jak.: kuchnie, łazienki, 
pralnie). Może być również stosowana w budynkach użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia 
oraz w zakładach produkcyjnych. Szczególnie odporna na żółknięcie, oraz zmywanie i szorowanie. Tworzy 
satynową, elastyczną, trwałą, gładką powłokę o wysokim standardzie wykończenia. Przeznaczona do 
pierwotnego i renowacyjnego malowania podłoży mineralnych (jak: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe). Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne 
wymagają zagruntowania preparatem Kabex Grunt Uniwersalny.

KabexTop W 27

+

+

+

+

+

  

  
  

  

odporna na żółknięcie,  zmywanie, 
    szorowanie

silnie kryjąca
wysoki standard 

    wykończenia
stosowana 

    do wewnątrz
szeroka gama 

    kolorów
  

siła 
krycia

siła 
krycia

ścieranie

ścieranie

1 klasa

2 klasa

1 klasa

2 klasa
kolor biały

barwiony

dostępność 
w systemie 
Kabex Color

sztuk 
na palecie:

sztuk 
na palecie:

44 szt.

44 szt.

średnie zużycie: 

2ok. 0,22 l/m  
(przy dwukrotnym 

malowaniu na 
gładkim podłożu)

opakowanie:  

2,5 l

4,5 l

KabexLux28

+

+

+

+

+

  
  

  
  

dobrze kryjąca
wysoka 

    przyczepność
do wewnątrz
odporna 

    na żółknięcie, 
    zmywanie, 

szeroka gama 
    kolorów

  

kolor biały

barwiony

dostępność 
w systemie 
Kabex Color

średnie zużycie: 

2ok. 0,22 l/m  
(przy dwukrotnym 

malowaniu na 
gładkim podłożu)

opakowanie:  

2,5 l

4,5 l

9 l

KabexTex26

+

+

+

+

+

+

  
  

  

odporna na żółknięcie, zmywanie, szorowanie
wysoki standard wykończenia
do stosowania 

    wewnątrz
silnie kryjąca
szeroka gama 

    kolorów
do pomieszczeń 

    o dużym 
    natężeniu ruchu

  

  

  
kolor biały

barwiony

dostępność 
w systemie 
Kabex Color

średnie zużycie: 

2ok. 0,22 l/m  
(przy dwukrotnym 

malowaniu na 
gładkim podłożu)

opakowanie:  

2,5 l

4,5 l

9 l

9 l
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Farba emulsyjna do wnętrz
Gotowa do użycia farba emulsyjna na bazie naturalnego spoiwa. Jest przeznaczona do malowania 
powierzchni wewnątrz budynku, szczególnie do malowania ścian i sufitów o średniej odporności i sile 
krycia, takich jak: beton, tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe oraz nośne powłoki farb 
mineralnych.

Kabex Invest29

ekologiczna, 
    na bazie naturalnego spoiwa

odporna na tarcie na sucho
możliwość aplikacji natryskiem 
hydrodynamicznym 
ekonomiczna 
wydajna

+

+

+

+

+

  

  
  

    
  
  

opakowanie:  

10 l

średnie zużycie: 

2ok. 0,25 l/m

44 szt.biały

kolor: sztuk na palecie:

Wewnętrzna farba podkładowa 
Wodorozcieńczalny podkład malarski do malowania typowych wewnętrznych podłoży budowlanych, ścian 
i sufitów, wyrównujący ich chłonność i różnice w odcieniach. Nadający się szczególnie jako pierwsza 
warstwa na niejednakowo chłonnych powierzchniach płyt gipsowo-kartonowych i tynków 
o niejednorodnej fakturze oraz np. tapet papierowych.Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne wymagają 
zagruntowania preparatem Kabex Grunt Uniwersalny.

Akrylowy podkład malarski

+

+

+

+

+

+

+

  
  
  
  
  
  
  

dobrze 
do stosowania wewnątrz
ekonomiczna
wydajna
wysoka przyczepność 
reguluje proces chłonności podłoża 
wzmacnia podłoże

kryjąca

opakowanie:  

10 l

średnie zużycie: 

20,12-0,15 l/m 44 szt.biały

kolor: sztuk na palecie:

13

farby wewnętrzne

30

przy dwukrotnym 
malowaniu na 

gładkim podłożu



 materiały uzupełniające

Siatka podtynkowa -145 
Siatka podtynkowa Kabex C-145 to produkt z włókna szklanego typu C-glass, impregnowany 
alkalioodporną dyspersją. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zrywanie, równym 
i trwałym splotem oraz odpornością na alkalia występujące w składzie chemicznym tynków 
i farb. Do zastosowania w zbrojeniu wypraw elewacyjnych w systemie ociepleń budynków 
metodą ETICS we wszystkich rodzajach budynków bez względu na ilość kondygnacji.
Stosuje się ją do zbrojenia wypraw elewacyjnych budynków bez względu na ich wysokość.

Kabex C

Kabex C-160 
Siatka podtynkowa Kabex C-160 
Siatka podtynkowa Kabex C-160 to produkt z włókna szklanego typu C-glass, impregnowany 
alkalioodporną dyspersją. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zrywanie, równym i trwałym 
splotem oraz odpornością na alkalia występujące w składzie chemicznym tynków i farb. Do zastosowania 
w zbrojeniu wypraw elewacyjnych w systemach ociepleń budynków metodą ETICS we wszystkich 
rodzajach budynków bez względu na ilość kondygnacji.

Kabex C-14531
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równy i trwały splot
wysoką wytrzymałość
odporność na rozciąganie
do systemów ociepleń 
metodą ETICS

+

+

+

+

  
  
  
  

    

równy i trwałym splot
odporność na rozciaganie
wysoka wytrzymałość
do systemów ociepleń 
metodą ETICS 

opakowanie:  

opakowanie:  

250 m

250 m

średnie zużycie: 

średnie zużycie: 

sztuk na palecie:

sztuk na palecie:

2ok. 1,1 m

2ok. 1,1 m

33 szt.

33 szt.

Pianka montażowo-uszczelniająca
Jednoskładnikowa pianka montażowo-uszczelniająca o krótkim czasie utwardzania i doskonałej 
przyczepności do PCV, drewna, aluminium i typowych podłoży budowlanych. Specjalna formuła 
o obniżonej rozprężalności zapewnia profesjonalne uszczelnienie przy montażu wszelkiego typu stolarki 
budowlanej, również z wielokomorowych, kolorowych profili PCV. Pianka charakteryzuje się bardzo 
dobrymi parametrami izolacyjnymi, regularnością struktury i dużą gęstością oraz stabilnością wymiarów.

Kabex Piana Pistoletowa 
niskoprężna
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bardzo dobra izolacja
regularność struktury
duża gęstość
krótki czas utwardzania 
doskonała przyczepność 
obniżona rozprężalność
profesjonalne uszczelnienie

 

opakowanie:  

750 ml

sztuk w kartonie:

12 szt.

14



Kabex Fasada34

Kabex Expert Fasada 35

Oznaczenie według normy: EN 13163
EPS - EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Oznaczenie według normy: EN 13163
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

PRZEZNACZENIE:
Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana 
metodą ETICS (dawniej „lekką-mokrą”) 
Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką-suchą”
Izolacja termiczna na powierzchni ściany szkieletowej
Wypełnienie dylatacji
Izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej
Izolacja termiczna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
Ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków termicznych
Izolacja termiczna loggi balkonowych
Izolacja termiczna ościeży i nadproży okiennych

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PRZEZNACZENIE:

(dawniej „lekką-mokrą”)
Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą „lekką-suchą”
Izolacja termiczna na powierzchni ściany szkieletowej
Izolacja termiczna w szczelinie zamkniętej lub wentylowanej 
ściany trójwarstwowej
Izolacja termiczna ościeży i nadproży okiennych

+

+

+

+

+

Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą ETICS 

Parametry techniczne

λD = λobl. - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik 
przewodzenia ciepła [W/(mK)] 

Kształt krawędzi 

≤ 0,032 

prostokątny / frezowany 

1000 x 500 
4000 x 1200 (max. wym.)

E (samogasnący) 

BS 100 (  100) ≥

TR 100 (  100)≥

Wymiary [mm] 

Klasa reakcji na ogień 

Wytrzymałość na zginanie [kPa] 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą 
do powierzchni czołowych [kPa] 

Parametry techniczne

λD = λobl. - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik 
przewodzenia ciepła [W/(mK)] 

Kształt krawędzi 

≤ 0,040 

prostokątny / frezowany 

1000 x 500 
4000 x 1200 (max. wym.)

E (samogasnący) 

BS 100 (  100) ≥

TR 100 (  100)≥

Wymiary [mm] 

Klasa reakcji na ogień 

Wytrzymałość na zginanie [kPa] 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą 
do powierzchni czołowych [kPa] 

λ32 

λ40 

15

styropiany



36
Oznaczenie według normy: EN 13163
EPS- EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

styropiany

Kabex Dach Podłoga EPS 80 37
Oznaczenie według normy: EN 13163:2012
EPS – EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

Kabex Expert Fasada Dach Podłoga EPS 70

PRZEZNACZENIE 
Zewnętrzna izolacja termiczna wykonywana metodą ETICS (dawniej „lekką-mokrą”)

 Izolacja termiczna ościeży i nadproży okiennych
Izolacja termiczna podłóg pod podkładem posadzkowym
Izolacja termiczna stropodachów pełnych i wentylowanych
Izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych
Izolacja termiczna podłóg w systemach ogrzewania podłogowego
Izolacja cieplna ścian z okładziną o konstrukcji szkieletowej
Przeznaczone do stosowania w miejscach, w których dopuszczalne obciążenia 

2użytkowe nie przekraczają 21 kPa (2100 kG/m )
Większa izolacyjność cieplna w stosunku do białych styropianów przy tych samych grubościach płyt
Mniejsza grubość płyt daje możliwość pełniejszego wykorzystania przestrzeni użytkowych, takich 
jak loggie i tarasy

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PRZEZNACZENIE

Izolacja termiczna podłóg pod podkładem posadzkowym
Izolacja termiczna podłóg na gruncie
Izolacja termiczna stropodachów pełnych i wentylowanych
Baza pod płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy
Izolacja termiczna podłóg w systemach ogrzewania podłogowego
Rdzeń płyt warstwowych ściennych i dachowych z okładzinami z papy
 Dopuszczalne obciążenia użytkowe 24 kPa, tj. 2400 kG/m2

+

+

+

+

+

+

+

+

Izolacja termiczna podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych

Parametry techniczne

λD = λobl. - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik 
przewodzenia ciepła [W/(mK)] 

Kształt krawędzi 

≤ 0,037 

prostokątny / frezowany 

1000 x 500 
4000 x 1200 (max. wym.)

CS(10) 80 (  80) ≥

E (samogasnący) 

BS 125 (  125) ≥

TR 100 (  100)≥

Wymiary [mm] 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] 

Klasa reakcji na ogień 

Wytrzymałość na zginanie [kPa] 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą 
do powierzchni czołowych [kPa] 

Parametry techniczne

λD = λobl. - Deklarowany = obliczeniowy współczynnik 
przewodzenia ciepła [W/(mK)] 

Kształt krawędzi 

≤ 0,031 

prostokątny / frezowany 

1000 x 500 
4000 x 1200 (max. wym.)

CS(10) 70 (  70) ≥

E (samogasnący) 

BS 115 (  115) ≥

TR 100 (  100)≥

Wymiary [mm] 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] 

Klasa reakcji na ogień 

Wytrzymałość na zginanie [kPa] 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą 
do powierzchni czołowych [kPa] 

λ37 

λ31 
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przebieg i zaplanowane tempo prac. Będą 
gwarancją oczekiwanego 

efektu i trwałości 
inwestycji.

Jedynie dobre produkty zapewnią prawidłowy 

Budując lub remontując wybierajcie Państwo 
rozważnie materiały budowlane. Nie należy oszczędzać 

na jakości, nie tylko ze wzgędów bezpieczeństwa, 
ale także estetycznych. 

www.kabexdocieplenia.pl



Nadarzyn, ul. Pruszkowska  35 .......................................................................... tel. 22 739 99 41
Grodzisk  Maz.,  ul. Kresowa 2 ..........................................................................  tel. 22 755 28 61
Płock, ul. Gwardii Ludowej 3 B ..........................................................................  tel. 24 262 48 68
Nowa Wieś, ul. Polna 41 ................................................................................... tel. 22 758 27 72

handlowy@kabexdocieplenia.pl

www.kabexdocieplenia.pl
wersja 2016


