
Fosroc Construction 
Rozwiązania do podlewek



Lider na rynku  
rozwiązań budowlanych 

na całym świecie!

O FIRMIE 
FOSROC INTERNATIONAL
Przez ponad 80 lat, czyli od chwili założenia, firma Fosroc osiągnęła wiodącą 
pozycję na międzynarodowym rynku rozwiązań budowlanych, realizując projekty 
w  wielu segmentach rynku, t.j. transport, obiekty użyteczności publicznej, obiekty 
przemysłowe i ogólne. 

Fosroc kładzie ogromny nacisk na obsługę klienta i  wsparcie techniczne.  
Ściśle współpracujemy z  architektami, inżynierami budownictwa i  właścicielami 
obiektów, aby w jak najpełniejszy sposób zrozumieć ich wymagania. Razem potrafimy 
opracować rozwiązanie dostosowane do potrzeb danego projektu, a nasze działania 
zapewniają dodatkową wartość, co czyni nas dostawcą nie tylko materiałów, lecz 
także pełnych rozwiązań.

Firma Fosroc posiada szeroką sieć biur i  zakładów produkcyjnych w  Europie, na 
Bliskim Wschodzie, w  Indiach, a  także w Północnej, Południowej i Wschodniej Azji, 
jest również reprezentowana przez dystrybutorów i  licencjonowanych partnerów 
w innych zakątkach świata.

Takie czynniki jak pełny asortyment produktów i usług oraz łączenie profesjonalnej 
obsługi technicznej, światowej klasy obsługi klienta z innowacyjnością sprawiają, że 
działania firmy Fosroc znacznie wykraczają poza sprzedaż produktów i skupiają się 
na dostarczeniu klientom kompletnych rozwiązań budowlanych.

 > Domieszki do betonu

 > Kleje

 > Powłoki ochronne

 > Naprawa betonu

 > Podłogi przemysłowe

 > Zaprawy i masy kotwiące

 > Masy do uszczelniania spoin

 > Ochrona powierzchni

 > Dodatki do produkcji cementu

 > Hydroizolacja
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FOSROC DOSTARCZA PEŁNE 
ROZWIĄZANIA, NIE TYLKO PRODUKTY

Biblioteka  
detali CAD

Dostęp do biblioteki 
standardowych detali 

CAD - możliwość tworzenia 
doskonałych detali CAD na 
potrzeby danego projektu.

Specyfikacje  
projektu

Dedykowani kierownicy 
ds. specyfikacji pomagają 
przy wyborze poprawnych 

systemów i rozwiązań 
dopasowanych do 

odpowiednich wymagań.

Wsparcie  
na placu budowy

Profesjonalne wsparcie 
w zakresie produktów 

i zastosowań zapewniane 
przez zespoły naszych 

specjalistów.

Seminaria  
i szkolenia

Obszerny program 
seminariów i kursów 

szkoleniowych stworzony 
z myślą o poszerzaniu 

i uzupełnianiu 
specjalistycznej wiedzy. 
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Fosroc oferuje szeroki asortyment zapraw budowlanych do podlewek. Wynika 
to naszej świadomości, a każde rozwiązanie musi idealnie odpowiadać 
bieżącym wyzwaniom. Nasz zespół jest stale dostępny, zapewniając 
zrozumienie  dla wymagań projektu oraz dobierając odpowiednie 
rozwiązania.

Stabilność to klucz do integralności konstrukcyjnej. Fosroc oferuje wszystkie 
rozwiązania związane z  wykonywaniem podlewek, które zapewniają 
pełne i  solidne podstawy pod konstrukcję. Niezależnie od budowanego 
obiektu nasza firma oferuje produkty gwarantujące najlepszą współpracę 
i fundamenty sukcesu. 

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że skuteczne wykonywanie 
podlewek i  kotwienie nie wynika jedynie z  zapewnienia wytrzymałości. 
Właściwości przepływowe i obrabialność produktów z asortymentu Fosroc 
zapewniają najlepszy możliwy styk w  danym zastosowaniu, co z  kolei 
gwarantuje najwyższą wytrzymałość w miejscu, gdzie jest ona niezbędna. 

Dzięki takim czynnikom jak wyjątkowe właściwości przepływowe, stabilność 
i wytrzymałość nasze zaprawy stanowią najlepsze rozwiązanie w precyzyjnych 
zastosowaniach, w połączeniu z szerokim asortymentem systemów kotwienia 
na bazie cementu i żywicy. Są one poddawane rygorystycznym próbom, a ich 
właściwości przekraczają wymagania określone w  normach i  standardach 
branżowych. Już od wielu lat nasze zaprawy są stosowane do wdrażania 
najbardziej wymagających przedsięwzięć na całym świecie, tak jak grobla 
King Fahad Causeway pomiędzy Arabią Saudyjską i  Bahrajnem, Rafineria 
Paradip w Indiach i kolejka Emirates Cable Car w Londynie. Zaprawy Fosroc 
Conbextra są wytrzymałe na obciążenia dynamiczne, działanie substancji 
chemicznych oraz działanie skrajnych temperatur. Właściwości te sprawiają, 
że są one najczęściej wybierane do tworzenia konstrukcji, których nośność 
jest warunkiem krytycznym. 

FOSROC CONBEXTRA 
PODSTAWĄ SUKCESU
FUNDAMENTOWANIA

ROZWIĄZANIA 
DO PODLEWEK DLA 
RÓŻNYCH BRANŻ Przemysł 

i wytwarzanie 
energii

Obiekty 
inżynieryjne

Budownictwo 
komercyjne 
i mieszkalne
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DLACZEGO CONBEXTRA?
Poprawne wykonywanie podlewek to praca wymagająca niezwykłej precyzji. 
Dlatego właśnie uważamy, że chroniony patentem materiał Conbextra stanowi 
najlepsze rozwiązanie, gwarantujące osiągnięcie wymaganych rezultatów. 

Stosowanie  standardowego betonu powoduje wiele problemów 
uniemożliwiających osiągnięcie zakładanych wyników. Głównym z  nich jest 
jego kurczenie się, co uniemożliwia uzyskanie wymaganego obszaru styku. 
Zapewnienie przepływu betonu do wszystkich szczelin wymaga wiele pracy, 
wstrząsania oraz dodatkowej ilości wody, co z kolei skutkuje powstaniem słabej 
i  wyciekającej mieszanki. Właściwości i  wytrzymałość betonu są zmienne, co 
zwykle uniemożliwia pewne określenie uzyskiwanej wytrzymałości konstrukcji. 
Zaprawy Conbextra rozwiązują wszystkie powyższe, a także inne problemy.

Wiele zapraw cementowych oferowanych przez Fosroc to zaprawy dwufazowe, 
z kompensacją skurczu, klasy ASTM C1107, typu C. Oznacza to, że kompensują one 
utratę wody w fazie przed stwardnieniem i po stwardnieniu. Dzięki temu zaprawa 
zapewnia stałą nośność oraz najlepszy styk z rzeczywistymi obciążeniami.

ZAPRAWA FOSROC 
CONBEXTRA

 > Płynna

 > Stabilna

 > Trwała

 > Bez skurczu

 > Bez wycieku

 > Jednorodna

 > Duża 

powierzchnia 

nośna

 > Mocna

 > Stała

 > Możliwość 

stosowania 

na miejscu 

budowy

 > Wtryskiwana

 > Bezpieczna

 > Pompowalna
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ROZWIĄZANIA DO PODLEWEK 
DLA BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ 
I WYTWARZANIA ENERGII
Firma Fosroc oferuje szeroki asortyment precyzyjnych zapraw, które zapewniają płynną pracę zakładów i  fabryk w  wielu 
branżach, od petrochemicznej do spożywczej. Zdajemy sobie sprawę z  obciążeń maszyn oraz konieczności ograniczania 
przestojów, więc oferujemy rozwiązania umożliwiające osiągnięcie tych celów.

1. Conbextra GP i Conbextra HF – zaprawa cementowa do słupów nośnych, słupków i podstaw
2. Lokfix – masy kotwiące z żywicy poliestrowej i epoksydowej do śrub, zbrojeń łączących i elementów mocujących
3. Conbextra HF lub TS – zaprawa cementowa do statycznych płyt podstaw
4. Conbextra HT – zaprawa o wysokiej  wytrzymałości wczesnej i temperaturze eksploatacji do 400ºC 
5. Conbextra EP - do obciążeń dynamicznych, np. szyny i fundamenty maszyn
6. Conbextra Cable Grout – do naprężonych kanałów kablowych i drobnych szczelin
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Żywicowa masa kotwiąca Lok-
fix zapewnia szybkie utwar-
dzanie i doskonale utrzymuje 
śruby mocujące i  zbrojenia 
łączące.

Conbextra GP to idealne roz-
wiązanie do statycznych ele-
mentów nośnych, słupków 
i prefabrykowanych wnęk.

Asortyment zapraw epoksy-
dowych Conbextra EP jest 
idealnym rozwiązaniem do 
konstrukcji ulegających obcią-
żeniom dynamicznym, które 
zapewnia szybkie twardnie-
nie i odporność na substancje 
chemiczne.

1

2

6

Conbextra HF zapewnia do-
skonałe właściwości przepły-
wowe, wysoką wytrzymałość 
oraz podwójną kompensację 
skurczu.
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ROZWIĄZANIA DO PODLEWEK  
DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Asortyment zapraw Fosroc to idealne rozwiązanie do prowadzenia bardzo intensywnych prac budowlanych oraz tworzenia 
wysokiej jakości konstrukcji. Dzięki naszemu doświadczeniu uzyskanemu m.in. przy budowie elektrowni, turbin wiatrowych, 
linii kolejowych, mostów, portów i tuneli stworzyliśmy wytrzymałe, oraz niezawodne zaprawy, które wykorzystywane są do 
tworzenia infrastruktury na całym świecie.

1. Conbextra GP i Conbextra HF – zaprawa cementowa do słupów nośnych, słupków i podstaw
2. Lokfix – masy kotwiące z żywicy poliestrowej do śrub, zbrojeń łączących i elementów mocujących
3. Conbextra BB – zaprawa cementowa do elementów nośnych mostów
4. Conbextra EP - zaprawa do obciążeń dynamicznych, np. szyny
5. Nitomortar TS – zaprawa do warstw podkładowych połączeń w mostach
6. Conbextra Cable Grout – zaprawa do naprężonych kanałów kablowych i drobnych szczelin
7. Cebex 653 – domieszka do zaprawy betonowej do wypełniania luk w pierścieniu tunelu
8. Nitofil LV – wtryskowa zaprawa epoksydowa do wypełniania pęknięć w konstrukcji
9. Nitofil UR60 WS63 – pęczniejąca zaprawa poliuretanowa do usuwania nieszczelności
10. Conbextra PM – pompowalna zaprawa murarska do konstrukcji prefabrykowanych
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Asortyment zapraw epoksy-
dowych Conbextra EP jest 
idealnym rozwiązaniem do 
konstrukcji ulegających obcią-
żeniom dynamicznym, które 
zapewnia szybkie twardnie-
nie i odporność na substancje 
chemiczne.

Conbextra BB posiada wyma-
gane zezwolenia transporto-
we oraz zapewnia doskonałą 
statyczność elastyczną i  od-
porność na chlorki.

Conbextra UW zawiera czyn-
niki zapobiegające wymy-
waniu, co sprawia, że jest 
doskonałym rozwiązaniem 
w  zastosowaniach obejmują-
cy przepływy i pływy wody.

Domieszki Cebex stosowane 
w pierścieniach tuneli zapew-
niają idealną kontrolę nad 
mieszankami wytwarzanymi 
na placu budowy i zapobiega-
ją wypłukiwaniu.
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ROZWIĄZANIA DO PODLEWEK 
DLA BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 
I MIESZKANIOWYCH
Zaprawy Fosroc Conbextra zapewniają precyzję wykonania konstrukcji betonowych, zarówno odlewanych na placu budowy,  
jak i prefabrykowanych. Wiodące właściwości obsługowe oraz doskonałe wyniki pracy sprawiają, że nasze produkty stosowane 
są nie tylko w wielkich projektach, ale również na budowach o niewielkiej skali.

1. Conbextra GP i Conbextra HF – zaprawa cementowa do słupów nośnych, słupków i podstaw
2. Conbextra HF – zaprawa do okrągłych elementów stalowych ulegających dużym przeciążeniom i przepustów
3. Lokfix – masy kotwiące z żywicy poliestrowej i epoksydowej do śrub, zbrojeń łączących i elementów mocujących
4. Proofex WG – zaprawa wodoodporna do uszczelnienia pali fundamentowych
5. Conbextra PM – pompowalna zaprawa murarska do konstrukcji prefabrykowanych
6. Conbextra Cable Grout – zaprawa do naprężonych kanałów kablowych i drobnych szczelin
7. Nitofil LV – wtryskowa zaprawa epoksydowa do wypełniania pęknięć w konstrukcji
8. Nitofil UR60 WS63 – pęczniejąca zaprawa poliuretanowa do usuwania nieszczelności
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Żywicowa masa kotwiąca Lok-
fix zapewnia szybkie utwar-
dzanie i doskonale utrzymuje 
śruby mocujące i  zbrojenia 
łączące.

Conbextra BM to idealne roz-
wiązanie do układania prefa-
brykowanych paneli na zapra-
wie, które szybko osiąga dużą 
wytrzymałość oraz zapewnia 
doskonałą obrabialność.

1

5

6
7

Conbextra GP to idealne roz-
wiązanie do statycznych ele-
mentów nośnych, słupków 
i prefabrykowanych wnęk.

Proofex WG umożliwia two-
rzenie wytrzymałych wodo-
odpornych zwieńczeń pali 
budowlanych, co stanowi roz-
wiązanie idealne do budowy 
konstrukcji podziemnych.
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PRZEWODNIK PO ZASTOSOWANIACH PRODUKTÓW CONBEXTRA NA PLACACH BUDOWY
Poniższa procedura służy jako wytyczne zapewniające najlepsze rezultaty wylewania zaprawy cementowej Conbextra. Informacje dostosowane do określonego placu budowy można uzyskać od lokalnego zespołu pracowników Fosroc. 

1. Planowanie
Poprawne planowanie jest kluczowe. Należy obliczyć od-
powiedni współczynnik zużycia materiału, ilość dodawanej 
wody, a także ilość odpadów. Należy także obliczyć popraw-
ne wartości spadu/przepływu/odległości. Sprawdzić, czy do-
stępne są wymagane urządzenia, łącznie z taśmami i prętami. 
Należy także zapewnić liczbę pracowników w zespołach mie-
szających, która zapewni wylewanie materiału bez żadnych 
przestojów. Należy zaplanować poprawną ilość czasu po-
trzebnego do wykonania pracy. Wymagane jest także zapew-
nienie odpowiednich temperatur roboczych.

2. Przygotowanie i ustawianie
Usunąć zaschnięte mleczko betonowe, uszkodzenia lub za-
nieczyszczenia z płyty, w miarę potrzeb wykonując niezbęd-
ne naprawy. Sprawdzić, czy wszystkie ślady korozji zostały 
usunięte z  płyty fundamentowej. Następnie należy określić 
wszelkie wybrzuszenia w płycie fundamentowej i przewiercić 
je, aby uniemożliwić pozostawanie w nich powietrza. Podczas 
ustawiania płyty często najlepsza technika poziomowania po-
lega na stosowaniu gwintowanej śruby, ponieważ zapewnia 
ona maksymalny zakres regulacji przed, podczas i po wylaniu 
materiału. Można także użyć podkładek poziomujących, które 
należy jednak usunąć po wylaniu materiału.

3. Mocowanie
Należy sprawdzić, czy śruby oraz otwory są czyste i  suche, 
a  także zapewnić w  nich odpowiednie kliny mechanicz-
ne. Umieścić masy kotwiące z  żywicy Lokfix lub Lokfix DUR 
w otworze. Natychmiast umieścić śruby mocujące w żywicy, 
wkręcając je do osiągnięcia wymaganej głębokości tak, aby 
pewna ilość żywicy nieznacznie wychodziła poza powierzch-
nię podłoża. Sprawdzić, czy śruby są proste i wyśrodkowane 
i pozostawić materiał do związania. 

4. Deskowanie
Za pomocą drewnianych elementów należy zamocować de-
skowanie wokół płyty fundamentowej. Odstępy na końcu 
wylewania materiału nie mogą przekraczać 150 mm oraz 50 
mm na wolnym końcu. Deskowanie musi być wodoodporne 
oraz odpowiednio zabezpieczone przed naciskiem powodo-
wanym przez proces wykonywania podlewek. Jego konstruk-
cja powinna umożliwiać odprowadzenie lub usunięcie wody. 
Skrzynka do stosowania podlewek musi zapewniać odpo-
wiednie ciśnienie słupa zaprawy w odniesieniu do jej lepkości 
oraz długości wylewanego odcinka. Należy korzystać z gład-
kich elementów drewnianych oraz, w miarę potrzeb, z ostroż-
nie nakładanego oleju Reebol zapobiegającego przyleganiu 
do formy.

11 12



PRZEWODNIK PO ZASTOSOWANIACH PRODUKTÓW CONBEXTRA NA PLACACH BUDOWY
Poniższa procedura służy jako wytyczne zapewniające najlepsze rezultaty wylewania zaprawy cementowej Conbextra. Informacje dostosowane do określonego placu budowy można uzyskać od lokalnego zespołu pracowników Fosroc. 

5. Nasycenie
Napełnić deskowanie czystą wodą i  pozostawić na przynaj-
mniej 2 godziny. Sprawdzić deskowanie pod kątem niesz-
czelności i uszczelnić w miarę potrzeb. Po nasyceniu spuścić 
wodę i usunąć jej pozostałości za pomocą gąbki lub urządze-
nia odciągającego. 
Proces wykonywania podlewek należy rozpocząć natychmiast 
po zakończeniu nasycania.

Nie należy nasycać betonu podczas używania zaprawy z żywi-
cy epoksydowej Conbextra!

6. Mieszanie
Należy korzystać z wolnoobrotowej (około 500 obr./min) wier-
tarki z zamontowaną końcówką Mixer Paddle MR3, a do mie-
szania większych ilości można wykorzystać mieszarkę łopat-
kową. Powoli dodawać proszek do odmierzonej ilości wody, 
zapewniając odpowiedni stosunek ilości wody do proszku. 
Po połączeniu składników nie należy odstawiać materiału 
na dłużej niż 15 minut. Proces mieszania materiału należy 
tak zorganizować, aby umożliwiał jego ciągłe wylewanie, bez 
przestojów.

7. Wylewanie
Za pomocą komory rozgałęźnej wylewać zaprawę ciągłym 
strumieniem, maksymalnie ograniczając odstępy oraz za-
chowując odpowiednie ciśnienie. Sprawdzić, czy materiał po-
prawnie przepływa pod płytą, a  wszelkie odpowietrzniki są 
zaślepione po napełnieniu. Materiał należy wylewać z jednej 
strony, aby uniknąć obszarów z uwięzionym powietrzem. Nie 
wstrząsać lub mieszać zaprawy Conbextra w stanie plastycz-
nym. Do wylewania na większych obszarach należy stosować 
pompę do cementowania.

8. Wykończenie
Odkryte krawędzie materiału należy zabezpieczyć używając 
Concure WB. Krawędzie wylanego materiału nie mogą wy-
stawać poza dolny poziom płyty fundamentowej, szczególnie, 
gdy przewidywany jest ruch. Skosy pod kątem 45º można uzy-
skać używając deskowania, poprzez przycięcie zaprawy lub 
stosując zaprawę murarską Rederoc. Przed obciążeniem na-
leży zapoznać się z danymi na temat wzrostu wytrzymałości 
materiału. 
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Grobla King Fahad 
Causeway
Z długiej na 25 km grobli King Fahad Causeway łączącej Bahrajn z Arabią Saudyjską 
rocznie korzysta ponad 19 milionów pasażerów. Ograniczenie częstotliwości cykli 
konserwacji to główny cel wszystkich projektantów, co również dotyczy tej infra-
struktury. Ta ogromna konstrukcja opiera się na rozwiązaniu Fosroc Conbextra HF 
od chwili rozpoczęcia jej budowy w 1981 roku.
Nasz produkt był wpompowywany ciśnieniowo pomiędzy segmentowe pierścienie 
prefabrykowanych pali, na których opiera się most, w  momencie wstawiania ich 
w odpowiednie miejsca. Zaprawa została wybrana, biorąc pod uwagę jej zdolność 
płynięcia w wysokich temperaturach, stabilność pod ciśnieniem podczas pompowa-
nia oraz podwójną kompensację skurczu. Jej prędkość wiązania umożliwiała szybkie 
wznoszenie pali. Zaprawa Conbextra HF wytrzymała wszelkie wpływy pogodowe 
i środowiskowe, pokazując, że Fosroc to dostawca idealny w sytuacjach, gdy wyma-
gane są wytrzymałe rozwiązania o krytycznym znaczeniu. 

Arabia Saudyjska

Budowa ogromnej rafinerii Paradip dla firmy Indian Oil Corporation była nie lada 
wyzwaniem dla Fosroc. Zespoły przetwarzania ropy naftowej wymagały stosowa-
nia materiału na różnych głębokościach, przy zastosowaniu płyt fundamentowych 
o bardzo dużych rozmiarach. Dodatkową trudnością była temperatura otoczenia, 
często przekraczająca 40ºC. Stosowane zaprawy musiały także wykazywać się od-
pornością na wiele agresywnych substancji chemicznych, oraz doskonałą odporno-
ścią na zginanie i pełzanie. 
Nasz zespół opracowywał specjalne formy użytkowe produktu dostosowane do 
procedur jego stosowania, zapewniając odpowiedni styk, wysoką wytrzymałość wy-
konywanych podlewek oraz brak pęknięć pod maszynami. Takie czynniki jako nasza 
zdolność do wytwarzania rozwiązań według specyfikacji klienta oraz szeroki asorty-
ment obejmujący produkty Conbextra EP75, Conbextra EP300, Conbextra GP oraz 
Conbextra BB92 dostosowane do różnych zastosowań zadecydowały o tym, że fir-
ma Fosroc była jedynym dostawcą zaprawy do budowy rafinerii. 

Rafineria Paradip Indie

Do odlewu kolumn nośnych w  obszarze pływowym Tamizy wykorzystano inno-
wacyjną technikę palowania. Zastosowanie produktu Conbextra UW umożliwiło 
wylewanie wysokiej jakości betonu pod powierzchnią wody. Po umieszczeniu pali 
w odpowiednich miejscach niemal natychmiast nakładano na nie płaszcz wieży, co 
sprawiało, że wczesna wytrzymałość na ściskanie Conbextra UW stanowiła bardzo 
ważne wymaganie. 
Początkowo zakładano, że przy wykorzystaniu proponowanej metody i programu 
budowy, kolejka nie będzie oddana do eksploatacji przed końcem lata. Zastosowa-
nie rozwiązania Fosroc Conbextra UW przesądziło o powodzeniu wdrożenia nowej, 
innowacyjnej techniki palowania, przyjętej dzięki jej wysokiej wytrzymałości i wła-
ściwości zapobiegających wymywaniu materiału. To innowacyjne podejście skróciło 
czas realizacji projektu o 6 tygodni, zapewniając jego zakończenie znacznie wcze-
śniej niż przewidywał harmonogram. To z kolei ułatwiło działania logistyczne zwią-
zane z organizacją Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku. 

Kolejka linowa 
Emirates Airline Wielka Brytania

ROZWIĄZANIA CONBEXTRA W AKCJI
Wybór odpowiedniej zaprawy nie jest determinowany jedynie przez jej wytrzymałość na ściskanie. Dlatego właśnie Fosroc 
zapewnia szeroki asortyment produktów do wykonywania podlewek oraz produktów dodatkowych. Nasze materiały wykazują 
się „najlepszymi w swej klasie” właściwościami, a my projektujemy je zwracając uwagę na tak ważne sprawy jak stabilność, 
zdolność płynięcia i łatwość stosowania, a także wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie. Najważniejsze jest jednak 
chyba to, że firma Fosroc projektuje swe produkty tak, aby wytrzymały one próbę czasu.
Poniżej znajdują się krótkie opisy naszych projektów wdrażanych w wielu zakątkach świata:
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WYBÓR ODPOWIEDNIEGO ASORTYMENTU
Poniżej przedstawiamy zestawienie popularnych produktów do cementowania i  mocowania firmy Fosroc oraz zakres ich 
zastosowań. Informacje na temat innych dostępnych produktów można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Fosroc. 

Zaprawy na bazie żywic epoksydowych
Typowe zastosowanie Charakterystyka materiału Produkty Fosroc Wymagania dot. stosowania

wysokie obciążenia 
ściskające i dynamiczne 
występujące np. 
w elementach nośnych 
mostów, podłożach pod 
szynami, wibrujących 
maszynach, w miejscach 
wykonywania procesów 
chemicznych lub mokrych

materiały o wysokiej zdolności płynięcia 
oraz szybko zapewniające odpowiedni 
poziom wytrzymałości; wysoka, 
wczesna i końcowa, odporność na 
ściskanie, zginanie i rozciąganie; 
przyleganie do większości materiałów 
budowlanych; izolacja elektryczna, 
odporność na działanie wody 
i substancji chemicznych; materiał 
niekurczący; duża powierzchnia nośna

Conbextra EP10 do cienkich, wąskich spoin

Conbextra EPHT stosowana przy bardzo wysokich temperaturach (nawet do 

160°C)

Conbextra EP150 do zastosowań w przypadku długich cykli pracy i dużych 
objętości, głębokich szczelin i wysokich temperatur 
otoczenia

Conbextra EP300 wypełnianie głębokich szczelin, dużych objętości; niska 

reakcja egzotermiczna

Proofex WG uszczelnianie pali fundamentowych
Workowane zaprawy cementowe
Typowe zastosowanie Charakterystyka materiału Produkty Fosroc Wymagania dot. stosowania
duża odporność na ściskanie 
oraz płynne zwiększanie 
wytrzymałości; podstawy 
maszyn, elementy nośne 
mostów, prefabrykowane 
konstrukcje betonowe, 
kolumny i wsporniki słupków; 
możliwość wykorzystania do 
kotwienia śrub o mniejszym 
znaczeniu dla konstrukcji

duża zdolność płynięcia i regulowana 
konsystencja; od średniej do wysokiej 
odporności na ściskanie; kompensacja 
skurczu w stanie plastycznym i utwar-
dzonym; duża powierzchnia nośna; 
końcowe charakterystyki materiałowe 
odpowiednie dla betonu; pomijalna 
zawartość chlorków; bez zawartości 
żelaza

Conbextra GP płynna cementowa podlewka niekurczliwa, idealna do prze-
noszenia obciążeń statycznych i wzmocnienia kotwienia

Conbextra HF wysoce płynna, idealna do precyzyjnych zastosowań

Conbextra TS zaprawa cementowa do statycznych płyt podstaw, głębo-
kich, dużych szczelin, niska reakcja egzotermiczna

Conbextra UW do zastosowań w obszarach podwodnych

Conbextra BB zaprawa cementowa, niekurczliwa do stosowania przy 
fundamentach turbin wiatrowych oraz instalacji olejowych i 
gazowych

Conbextra Cable 
Grout

zaprawa do naprężonych kanałów kablowych i drobnych 
szczelin

Zaprawy dodawane do betonu
Typowe zastosowanie Charakterystyka materiału Produkty Fosroc Wymagania dot. stosowania
obszerne zastosowania 
o mniejszym znaczeniu dla 
konstrukcji, np. wypełnianie 
pustych przestrzeni w pier-
ścieniach tuneli, stabilizacja 
gruntu

w dużej mierze zależne od składu masy 
betonowej

Cebex 100 domieszka ogólnego zastosowania do kompensacji skurczu
Cebex 250 domieszka zapobiegająca wymywaniu betonu przy zastoso-

waniach w obszarach podwodnych
Cebex 653 tiksotropowa domieszka do betonów stosowanych w obsza-

rach przepływu wody, w tunelach

Żywicowe masy kotwiące
Typowe zastosowanie Charakterystyki materiału Produkty Fosroc Wymagania dot. stosowania
mocowanie zbrojeń 
łączących, śrub mocujących 
i cięgien konstrukcyjnych; 
kotwy do stabilizacji 
podłoża; mocowanie przy 
krawędziach. 

szybki wzrost wytrzymałości, wysokie 
wartości przylegania do większości 
materiałów budowlanych; nie ekspan-
sywne; izolacja elektryczna, zabezpie-
czenie przed korozją, wodoodporność, 
odporność na substancje chemiczne

Lokfix P szybko utwardzająca się masa kotwiąca z żywicy poliestro-
wej o niskim opadzie, do poziomych elementów mocujących

Lokfix S szybko utwardzająca się zalewowa masa kotwiąca z żywicy 
poliestrowej

Lokfix DUR system kaset z żywicą epoksydową-akrylową zapewniający 
łatwość stosowania
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Informacje na temat produktów firmy Fosroc dostępne 
są na stronie www.fosroc.com

Ważna uwaga
Produkty firmy Fosroc objęte są gwarancją zapewniającą ochronę przed 
wadami materiałowymi i  produkcyjnymi oraz są sprzedawane zgodnie z  jej 
standardowymi zasadami i warunkami sprzedaży, z którymi można zapoznać 
się na żądanie. Pomimo wysiłków podejmowanych przez firmę Fosroc mających 
na celu zapewnienie, że wszelkie przekazywane porady, zalecenia, specyfikacje 
lub informacje są dokładne i poprawne, firma nie jest w stanie tego zapewnić, 
ponieważ nie ma ona bezpośredniego lub pośredniego wpływu na miejsce 
i sposób wykorzystania swych produktów, a także zrzeka się ona jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio lub pośrednio z  wykorzystania 
swych produktów, niezależnie od tego, czy wynika ono z  podanej przez nią 
porady, specyfikacji, zalecenia lub informacji.

Firma Fosroc oferuje pełny asortyment chemicznych rozwiązań dla budownictwa, 
które chronią konstrukcje na całym świecie. Prosimy o zapoznanie się  

z treścią poniższych broszur:

www.hydroizolacje.com.pl
www.budmech.pl

kontakt@hydroizolacje.com.pl

22 765 62 86

Dystrybucja:


