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CAŁKOWITA OCHRONA PRZED KOROZJĄ 

Stonhard jest bezprecedensowym liderem produkcji wysokiej jakości posadzek oraz polimerowych 

bezspoinowych środków ochrony powierzchni. Specjalizujemy się w wytwarzaniu oraz montażu szerokiej 

gamy powłok oraz posadzek stworzonych do użytkowania w wymagających miejscach, takich jak: tace 

ociekowe, obszary produkcyjne, kanały oraz zbiorniki.

SATYSFAKCJA KLIENTA OD POCZĄTKU DO KOŃCA

Naszym celem jest uzyskanie przez klienta pełnej satysfakcji z naszych usług. Działamy zgodnie z zasadą 

„gwarancji pojedyńczego źródła”, według której to my zajmujemy się naprawą defektów i uszkodzeń 

powstałych podczas produkcji. Kierownicy regionu, zespoły architektów oraz ekipy instalacyjne 

współpracują z Państwem bezpośrednio i uczestniczą w procesie oceny projektu, wyboru materiałów, 

jak również zapewniają wsparcie techniczne na miejscu. Współpracują Państwo bezpośrednio z nami bez 

agentów lub pośredników.  

R O Z W I Ą Z A N I A  T E C H N I C Z N E 
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KOSZTY MONTAŻU OKŁADZIN PROBLEMY Z OKŁADZINAMI

DETALE ARCHITEKTONICZNE | 30%

DOBÓR ROZWIĄZAŃ | 5%

ODPORNOŚĆ NA SUBSTANCE CHEMICZNE | 5%

INSTALACJA OKŁADZIN | 20%

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | 40%

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | 10%

DETALE ARCHITEKTONICZNE | 10%

INSTALACJA OKŁADZIN | 20%

MATERIAŁ OKŁADZIN  | 60%

Ekspertyza inżynieryjna – przeprowadzona przez 

inżyniera projektu firmy Stonhard z Twojego regionu. Ponad 

300 kierowników regionów oraz specjalistów w dziedzinie 

posadzek.

Technologia polimerowa – cała gama polimerowych 

rozwiązań przygotowana, aby sprostać najcięższym problemom 

z korozją. 

Systemy do wyboru – pełen wybór konfiguracji posadzek 

w celu spełnienia Państwa dokładnych fizycznych wymagań.

Detale Architektoniczne – Różnica między wieloletnią 

trwałością i zadowalającym użytkowaniem, a szybką awarią. 

Oferujemy dostęp do rysunków technicznych, które pomogą 

w ustaleniu specyfikacji projektowych.

Instalacja – ponad 200 wyspecjalizowanych ekip ekspertów. 

Stonhard bierze pełną odpowiedzialność za produkty oraz 

wykonanie.

Serwis – szczegółowe kontrole w trakcie użytkowania 

przeprowadzane są przez kierownika regionu.

WYBÓR NAJLEPSZEGO SYSTEMU OKŁADZIN TO DOPIERO POCZĄTEK ROZWIĄZANIA TWOJEGO 

PROBLEMU Z KOROZJĄ Detale architektoniczne, przygotowanie podłoża oraz montaż to kluczowe czynniki wpływające 

na długotrwałą wytrzymałość systemów antykorozyjnych. Podczas, gdy powyższe elementy stanowią jedynie 40% kosztów 

standardowych systemów, aż 90% wszystkich awarii jest spowodowana brakiem dbałości lub nawet zignorowaniem tych elementów 

– 90%!

Nasze rozwiązania techniczne uwzględniają wszystkie elementy Państwa projektu. Takie podejście minimalizuje ryzyko, a także 

zapewnia maksymalizacje zwrotu poniesionych kosztów. Zapraszamy do kontaktu z  Kierownikiem Regionu aby dobrać system 

okładzin, któr spełni Państwa oczekiwania.
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Miejsca narażone na występowanie korozji wymagają zastosowania systemu, który będzie w stanie poradzić sobie z wieloma 

trudnościami. Starannie zaprojektowane okładziny muszą być odporne na działanie chemikaliów oraz na skutki fizycznego 

użytkowania. Właściwy system powłok żywicznych zapewnia ochronę przed stosowanymi chemikaliami oraz zapobiega ich 

szkodliwemu działaniu. Gromadzenie informacji dotyczących warunków użytkowania (np. natężenie obciążeń mechanicznych, 

częstotliwość oraz długość trwania największego narażenia na szkody, utrzymanie czystości, oddziaływanie termiczne itp.) zapewni 

wybór najlepiej dopasowanego systemu, gwarantując tym samym długotrwałą ochronę. W Stonhard jesteśmy świadomi, że doskonałe 

rozwiązania rodzą się na poziomie zastosowania technologii polimerowej oraz systemów skonstruowanych przez ekspertów w swojej 

dziedzinie. Pełna gama naszych żywicznych powłok chemoodpornych została zaprojektowana tak, aby przetrwała oddziaływanie 

każdego rodzaju chemikaliów – od lekkiego zachlapania, po poważne zalanie.

TECHNOLOGIE POLIMEROWE

Seria 300
Uniwersalna seria produktów, która oparta jest na silnie 
usieciowanej żywicy epoksydowej, zawierającej Bisfenol A, 
przeznaczonej do ochrony podłoży przed szeroką gamą 
chemikaliów stosowanych w różnoraki sposób, w tym w 
wodociągach oraz oczyszczalniach wody i ścieków. 
Najlepiej stosować w przypadku narażenia na substancje o 
niskim stężeniu kwasów i umiarkowanym stężeniu substancji 
żrących.
*Stonchem 341 posiada atest NSF-61, system zatwierdzony 
przez UL (Underwriters Laboratories) do zbiorników na wodę 
pitną o pojemności około 23000 litrów lub większej,

Seria 400
Najnowocześniejsza hybrydowa technologia polimocznikowo-
poliuretanowa tworzy tę serię powłok. Ten unikalny polimer 
powstaje wskutek reakcji pomiędzy żywicą zakończoną grupą 
aminową i hydroksylową a izocyjanianem w wyniku dodania 
nukleofilu.
Ta reakcja pozwala natychmiastowo utworzyć mocną i zarazem 
elastyczną substancję. Sprawdza się najlepiej w przypadku 
narażenia na działanie produktów ropopochodnych, żrących 
oraz kwasów o umiarkowanym stężeniu. 
*Stonchem 444 posiada atest NSF-61; system zatwierdzony 
przez UL do zbiorników na wodę pitną o pojemności około 
4000 litrów lub większej.

Seria 500
Odpowiednio opatentowane substancje chemiczne pozwoliły 
stworzyć hybrydę żywic epoksydowych, która wytwarza 
zmodyfikowane cykloalifatyczne i alifatyczne utwardzacze 
aminowe. Ta wyjątkowa mieszanka tworzy unikalnie sprężystą 
strukturę, która optymalizuje równowagę między odpornością 
chemiczną, wytrzymałością i odpornością na cykle termiczne.
Najlepiej sprawdza się w przypadku narażenia na działanie 
substancji zasadowych, o umiarkowanej kwasowości oraz 
rozpuszczalników o dużej masie cząsteczkowej.

UWAGA: Oferujemy posadzkę z płatkami dekoracyjnymi do 
zastosowań w przemyśle chemicznym oraz wodno-ściekowym. 
Spytaj o Stonchem 541.

Seria 600
Ta nowolakowa żywica epoksydowa stanowi podstawę 

naszego najbardziej zaawansowanego systemu epoksydowego. 

Nowolakowy epoksyd jest syntetyzowany przez selektywną 

epoksydację wielu fenolowych hydroksyli żywicy nowolakowej.

Powstała zwarta struktura wykazuje podwyższoną odporność na 

temperatury oraz chemikalia. Najlepiej stosować w przypadku 

narażenia na działanie kwasów nieorganicznych, stężonych 

kwasów siarkowych, agresywnych rozpuszczalników i substancji 

zasadowych.

Seria 700
Produkty tej serii zostały stworzone z nienasyconej żywicy 

poliestrowej na bazie kwasu chlorendowego. Ta gęsta sieć 

polimerów jest fizycznie wytrzymała i odporna na większość 

oksydujących chemikaliów.

Najlepiej stosować w przypadku narażenia na działanie kwasu 

azotowego, kwasu chromowego i nadtlenku wodoru.

Seria 800
Podstawą produktów tej serii jest silnie usieciowana żywica 

winyloestrowa. Połączenie niewielkiej liczby grup estrowych i 

wysokiego stopnia rozgałęzienia zapewnia doskonałą stabilność 

termiczną oraz szeroką chemoodporność. Najlepiej stosować 

w przypadku narażenia na działanie stężonych kwasów 

organicznych, nieorganicznych, większości rozpuszczalników i 

substancji zasadowych.
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Texture (optional)
    Topcoat
      Mortar
         Primer
           

          Substrate

Texture (optional)
  Topcoat
    Saturant
      Engineering Fabric
        Basecoat
         Primer
           

         Substrate

X02/X22/X82

Texture (optional)
    Topcoat
      Mortarcoat
        Primer
           

             Substrate

Topcoat
  Broadcast Aggregate
         Base Coat
         Primer
           

         SubstrateX30

Texture (optional)
 Topcoat
   Mortarcoat
     Saturant
       Engineering Fabric
         Basecoat
          Primer
           

          

           SubstrateX56/X26/X86

Texture (optional)
  Topcoat
    Saturant
      Engineering Fabric
        Mortar
         Primer
           

         
          SubstrateX77

Texture (optional)
     Topcoat
        Primer
           

          Substrate441/444

X10/620 

X55

Texture (optional)
 Topcoat
   Mortarcoat
     Saturant
       Engineering Fabric
         Mortar
           Primer
           

          
          SubstrateX78/X28/X88

Texture (optional)
    Topcoat
      Geotextile
        Primer (optional)
           

           Substrate457

Topcoat
  Broadcast Aggregate
    Scrim Cloth
      Basecoat
        Primer
           

          
         SubstrateX58/X58 HD

X01/X21/X81

Texture (optional)
    Topcoat
      Basecoat
        Primer
           

                    Substrate

Dokonawszy wyboru odpowiedniego spoiwa żywicznego, należy określić fizyczną konfigurację systemu okładzin. 
Poniższa tabela zawiera przegląd konfiguracji systemów Stonhard, które zostały opracowane z myślą o standardowych miejscach 
zastosowania naszych okładzin. Po przeprowadzeniu wnikliwej ankiety, w celu zapoznania się z indywidualnymi potrzebami klienta, 
zespół Stonhard poleci system lub kombinację systemów, która spełni wszystkie wymagania klienta. 

Różne składy chemiczne żywic opisane na stronie 4 są identyfikowane w nazwie systemu za pomocą litery x , przy czym dwie 
ostatnie cyfry oznaczają fizyczną konfigurację systemu pokazaną na wykresie. Wszystkie trzy liczby razem oznaczają kompletny system 
posadzek. Na przykład Stonchem 601 wskazuje na technologię żywiczną z serii 600 (nowolakowa żywica epoksydowa) z fizyczną 
konfiguracją X01. 

STONCHEM X01/X21/
X81
635 micron

STONCHEM X02/X22/X82
1 mm

STONCHEM X10/620
3 mm

STONCHEM X30
1,5 - 6 mm

STONCHEM X55
1 mm

STONCHEM X56/X26/X86
1,5 mm

STONCHEM X58/X58HD
3 - 4 mm

STONCHEM X77
3 mm

STONCHEM X78/X28/X88
3,5 mm

STONCHEM 441/444
762 micron - 3 mm

STONCHEM 457
2 - 3 mm
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Zastosowanie/Parametry użytkowe
Właściwości 
opcjonalne Konfiguracje 

X2X = system nieiskrzący, przewodzący 
X8X = system niezawierający kwarcu

= Rekomendowane = Częściowo rekomendowane = Nierekomendowane 
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PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
Grouts
Stonset CG4 – ultra-chemoodporna, formowalna, nowolakowa 
zaprawa epoksydowa zaprojektowana do osadzania podstaw 
maszyn i słupó oraz do odnawiania i ochrony zniszczonych 
powierzchni z gwarancją szybkiej poprawy ich stanu. 

Stonset CG5 – formowalna zaprawa epoksydowa 
przeznaczona do tworzenia podstaw pod ciężki sprzęt (np. 
budowlanego), maszyny, pompy itp.

Stonset CR5 – szybkowiążąca, nieporowata zaprawa 
przeznaczona do naprawy erozji oraz ubytków w betonie, która 
sprawdza się idealnie pod system okładzin epoksydowych.

Stonset TG6 – szybkowiążąca poliuretanowa zaprawa 
przeznaczona do naprawy głębokich ubytków w podłożach 
betonowych oraz erozji.

Stonset TG8 – szybkoutwardzalna zaprawa winyloestrowa do 
napraw głębokich ubytków w podłożach betonowych oraz erozji. 
Do użytku wyłącznie z systemami Stonchem 700 i 800. 

Stonset PM5 – epoksydowa szpachla o wysokiej wytrzymałości 
przeznaczona do łatania dziur oraz ubytków na pionowych i 
poziomych powierzchniach,

Stonset PM8 – winyloestrowa szpachla o wysokiej wyrzymałości 
przeznaczona do łatania dziur oraz ubytków na pionowych 
powierzchniach.

Stonset PC3 – epoksydowo-cementowa masa szpachlowa 
przeznaczona do wypełniania ubytków i dziur w pionowych 
powierzchniach, która nie zwiększa znacznie grubości podłoża. 

Uszczelniacze/Elastomery 

Stonflex MP7/MN7 – poliuretanowy uszczelniacz do dylatacji 
ruchomych na powierzchniach pionowych i poziomych.

Stonflex CR9 - dwuskładnikowy, fluoroelastomerowy 
uszczelniacz do dylatacji, który wykazuje wyjątkową odporność 
chemiczną na większość kwasów, substancji zasadowych i 
rozpuszczalników.

Stonproof CT5 – dwuskładnikowa, wzmocniona włóknem 
szklanym, elastyczna membrana epoksydowa przeznaczona do 
zespajania pęknięć. 

Stonproof XT7 – dwuskładnikowa, płynna hybryda poliuretanu 
i polimeru przeznaczona do hydroizolacji oraz zespajania pęknięć. 

D E T A L E  A R C H I T E K T O N I C Z N E
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System posadzkowy 

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI 
RUROCIĄGOWYCH

DYLATACJE POZIOME I PIONOWE

Wyoblenie 
elastomerem 

System okładzin

KONSERWACJA ZBIORNIKÓW I KANAŁÓW

System okładzin 
chemoodpornych 

Stonchem

Grunt Stonchem

Chemoodporne 
spoiwo elastomer

Sznur 
dylatacyjny

IZOLACJA ZBIORNIKA ORAZ 
KONSERWACJA PODSTAW I 

POSTUMENTÓW

KONSERWACJA SPOIN CHEMOODPORNYCH 

NAPRAWA PĘKNIĘĆ
NAPRAWA I WZMOCNIENIE 

System okładzin Elastomer

20 cm
15 cm

Włóknina szklana

Maty i laminaty 
żywiczne 

Sznur dylatacyjny

Warstwa wierzchnia 
okładzin 

System okładzinowy

Elastomer (promień 5 cm) 

10 cm

10 cm 

PODSTAWA URZĄDZEŃ 
WBUDOWANYCH

Podstawa urządzenia 
wbudowana w podłoże

System powłok 
chemoodpornych Stonchem Elastomer 

chemoodporny

Uszczelniacz chemoodporny 

System okładzin

Uszczelniacz elastyczny 

3 cm

Sznur dylatacyjny 

Elastomer chemoodporny

POSADZKI  BEZSPOINOWE 
Nasi eksperci w dziedzinie tworzenia posadzek poświęcają szczególną uwagę 
procesowi ochrony betonu przed korozją. Proces ten rozpoczyna się już wraz 
z analizą projektu z dbałością o najmniejszy szczegół. Nasze doświadczenie 
w zakresie pokrywania, zarówno głównych, jak i dodatkowych zbiorników, 
sprawia, że możemy zaoferować najbezpieczniejsze, najskuteczniejsze i 
długoterminowe rozwiązania, rozpoczynając od produktów, na montażu 
kończąc. Stonhard oferuje również ochronę bezspoinowych posadzek, 
która będzie szła w parze z Twoimi rozwiązaniami.



STONCOR POLAND
ul. Obywatelska 128/152, 
94-104 Łódź
Tel. 42 211 27 68
Fax. 42 211 4831
E-mail: info@stonhard.pl
www.stonhard.pl

Stonhard oświadcza, że informacje tutaj zawarte są prawdziwe i rzetelne. 
Stonhard nie udziela gwarancji domniemanych na podstawie powyższego 
pisma, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej, oraz nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, będące 
konsekwencją użytkowania produktów oraz opisanych systemów. 
Informacje tutaj zawarte mają wyłącznie charakter informacyjny. 

STONHARD jest bezprecedensowym liderem w 

produkcji i instalacji wysokiej jakości bezspoinowych 

posadzek, ścian oraz systemów posadzkowych na 

terenie ponad 65 krajów. 

© Stonhard 2022 


