
                                                        OFERTA CENOWA
 Symbol/ilość 

sztuk na palecie 
Opak. Jedn.

Cena jedn. 
netto

Emulbit Dysperbit  D10 / 55 10 kg 2,43 zł      

 D20 / 33 20 kg 2,34 zł      

 D200 /4 200 kg 2,22 zł      

 D Luz* własne kg 2,11 zł      

Emulbit EKO Podkładowy EG 10 / 55 10 kg 2,75 zł      

EG 20 / 33 20 kg 2,65 zł      

EG 200 / 4 200 kg 2,51 zł      

EG Luz* własne kg 2,38 zł      

Emulbit EKO Nawierzchniowy E 10 / 55 10 kg 2,98 zł      

E 20 / 33 20 kg 2,89 zł      

E 200 / 4 200 kg 2,75 zł      

E Luz* własne kg 2,60 zł      

Emulbit EKO Styrklej EK 10 / 55 10 kg 5,14 zł      

EK 20 / 33 20 kg 5,03 zł      

EK 200/ 4 200 kg 4,78 zł      

EK Luz* własne kg 4,53 zł      

Emulbit EKO NTR ENT20/33 20 kg 2,77 zł      

ENT 200/4 200 kg 2,63 zł      

ENT mauzer 1000 kg 2,49 zł      

ENT Luz* własne kg 2,34 zł      

Emulbit SYNTETYK do Gruntowania  ESG 10/55  10 L 5,18 zł      

ESG 20 / 33 20 L 5,08 zł      

ESG 200/ 4 200 L 4,82 zł      

 ESG Luz* własne L 4,57 zł      

Emulbit SYNTETYK Nawierzchniowy ES 10 / 55 12  kg 4,48 zł      

ES 20 / 33 24  kg 4,38 zł      

ES 240/ 4 240 kg 4,17 zł      

 ES Luz* własne kg 3,96 zł      

Emulbit SYNTETYK Klej                                                                                              ESK 10 / 55 12  kg 4,00 zł      

ESK 20 / 33 24  kg 3,91 zł      

ESK 240/ 4 240 kg 3,57 zł      

ESK Luz* własne kg 3,52 zł      

Wysokojakościowa rozpuszczalnikowa masa asfaltowo-lateksowa z 

dodatkiem uszlachetniaczy. Służy do przyklejania na zimno pap asfaltowych 

do betonów i tynków, klejenia pap między sobą w izolacji wielowarstwowej.

Wodna, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczno - lateksowa służąca do 

wykonywania powłok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz 

impregnacyjnych. Wysoka zawartość suchej masy wynosząca ok. 55 - 60% 

gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, odpornej na wilgoć i 

substancje agresywne zawarte w ziemi.

Uniwersalna, wodna, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczno - lateksowa 

służąca do wykonywania trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych, 

służy również do klejenia płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu, 

styroduru lub twardej wełny mineralnej. Wysoka zawartość suchej masy 

wynosząca pow. 60% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, 

odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.

Bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja bitumiczną specjalnie przygotowana 

do nakładania natryskowego służąca do wykonywania powłok 

przeciwwilgociowych oraz impregnacyjnych. Wysoka zawartość suchej masy 

wynosząca ok. 55 - 60% gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, 

odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.

           System hydroizolacji Emulbit Syntetyk                                                              
( masy rozpuszczalnikowe oparte na asfaltach modyfi kowanych 

polimerami)

Wysokojakościowy, rozpuszczalnikowy roztwór asfaltowy z dodatkiem 

uszlachetniaczy. Służy do gruntowania powierzchni budowli przed 

nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej oraz do konserwacji skorodowanych 

powierzchni betonowych. Jest masą zwiększającą przyczepność i gruntującą 

pod masy asfaltowe.

Wysokojakościowa rozpuszczalnikowa masa asfaltowo-lateksowa z 

dodatkiem uszlachetniaczy. Służy do wszelkich hydroizolacji oraz konserwacji 

i renowacji pokryć dachowych.

Nazwa

Wodna, bezrozpuszczalnikowa dyspersja bitumiczno - lateksowa służąca do 

wykonywania powłok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz 

impregnacyjnych. Gwarantuje powstanie mocnej powłoki ochronnej, 

odpornej na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.

                System hydroizolacji Emulbit EKO                                                                                        
(emulsje wodne anionowe   bitumiczno-lateksowe) 

Bezrozpuszczalnikowa, wodna emulsja bitumiczna służąca do wykonywania 

powłok przeciwwilgociowych oraz impregnacyjnych, jest masą zwiększającą 

przyczepność i gruntującą pod Emulbit EKO Nawierzchniowy i Emulbit EKO 

Styrklej. Wysoka zawartość suchej masy wynosząca ok. 55 - 60% gwarantuje 

powstanie mocnej powłoki ochronnej,odpornej na wilgoć i substancje 

agresywne zawarte w ziemi.
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 Symbol/ilość 
sztuk na palecie 

Opak. Jedn.
Cena jedn. 

netto
Nazwa

Folia w płynie Emulbit FP1 Flex FP1 1.2/378 1,2 kg 11,14 zł    

Nowo ść !!! FP1   4/144 4 kg 10,14 zł    

FP1  7/100 7 kg 9,52 zł      

FP1 12/44 12 kg 9,28 zł      

FP1 240/4 240 kg 9,20 zł      

FP1  luz własne kg 8,35 zł      

Poligrunt PG 1/ 396 1 L 5,71 zł      

Nowość !!! PG 5/ 144 5 L 4,54 zł      

PG 200/ 4 200 L 4,31 zł      

PG luz własne L 3,88 zł      

Poligrunt Reaktywny PG 1/ 396 1 L 5,78 zł      

Nowość !!! PG 5/ 144 5 L 4,62 zł      

PG 200/ 4 200 L 4,39 zł      

PG luz własne L 4,16 zł      

Taśma Uszczelniaj ąca TU2/1 120mm/70mm            rolka TU 2/1 10 mb 6,06 zł      

Powleczona termoplastycznym elastomerem elastyczna dzianina poliestrowa 

z fizeliną poliestrową po dolnej stronie elastomeru poprawiającą 

przyczepność. Uszczelnienie podpłytkowe dylatacji wewnątrz budynków, 

balkonów, tarasów. 

rolka TU 2/1 50 mb 5,86 zł      

Istnieje możliwosć zamówienia innych wersji wymiarowych: 100mm/50mm, 
150mm/100mm, 200mm/140mm, 250mm/190mm

Narożnik Zewn ętrzny  szer. 120 mm                                                             
dodatek do taśmy uszczelniającej         

opak. N2/1 / 25szt. 25 szt. 8,66 zł      

Narożnik Wewnetrzny   szer. 120 mm                                                                
dodatek do taśmy uszczelniającej         

opak. N2/1 / 25szt. 25 szt. 8,66 zł      

Mankiet Ścienny   120 mm x 120 mm dodatek do taśmy uszczelniającej opak. M2/1 / 25 szt. 25 szt. 8,00 zł      

Mankiet Podłogowy  425 mm x 425 mm dodatek do taśmy uszczelniającej opak. M2/1 / 10 szt. 10 szt. 33,45 zł    

Systemy hydroizolacji akrylowej (jednoskładnikowe f olie w płynie)

Gotowa do użycia polimerowa masa hydroizolacyjna.Służy do wykonywania 

przeciwwilgociowych powłok uszczelniających na zewnątrz (tarasy, balkony 

itp) oraz wewnątrz pomieszczeń o dużej intensywności zawilgocenia 

(łazienki, toalety, pralnie, piwnice itp). oraz do zabezpieczania 

przeciwwilgociowego powierzchni chłonących wilgoć. 

Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy impregnat do gruntowania.  Wyrób 

ekologiczny – nie zawiera żadnych rozpuszczalników. Do gruntowania 

powierzchni drewnianych, tynku, betonu, płyt kartonowo - gipsowych oraz 

metalu. Można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Na powłokę  z 

Emulbit Grunt można nakładać warstwy hydroizolacyjne (np. płynna folia 

EMULBIT FP1 FLEX), malować, mocować płytki,  wylewać posadzki, 

szpachlować itd.

Wodorozcieńczalny impregnat do gruntowania. Zawiera żywice akrylową, 

która po wyschnięciu hydrofobizuje powierzchnie. Dodatek szła wodnego 

powoduje skrzemionkowanie podłoży osypliwych i mało zwartych, czyniąc je 

zwartymi. Wyrób ekologiczny – nie zawiera żadnych rozpuszczalników. 

Przeznaczony jest do gruntowania nasiąkliwych, osypliwych i mało zwartych 

powierzchni mineralnych, tynków cementowych, cementowo – wapiennych, 

betonu (hydrofobizacja i skrzemionkowanie podłoży). Do gruntowania 

podłoży drewnianych lub drewnopochodnych, płyt kartonowo - gipsowych 

oraz metalu. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Na powłokę  

z EMULBIT POLIGRUNT REAKTYWNY można nakładać warstwy 

hydroizolacyjne (np. płynna folia EMULBIT FP1 FLEX), malować, mocować 

płytki,  wylewać posadzki, szpachlować itd.

Akcesoria do folii w płynie Emulbit FP1 Flex
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 Symbol/ilość 
sztuk na palecie 

Opak. Jedn.
Cena jedn. 

netto
Nazwa

 DIPLAX mieszanka min.-bitumiczna        DX 25/32 25 kg 2,15 zł      

 Mieszanka mineralno-bitumiczna do stosowania na zimno do ekspresowych, 

trwałych napraw uszkodzeń dróg o nawierzchniach asfaltowych i 

betonowych. Do uzupełniania ubytków po robotach instalacyjnych: 

gazowych, hydraulicznych, elektrycznych itp. Pozwala likwidować 

uszkodzenia dowolnego kształtu, głębokości i wielkości.

   Lepik asfaltowy na gor ąco             L36/18 36 kg 5,62 zł      

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco doskonale nadaje się: 

do przyklejania tradycyjnych pap asfalowych na tekturze lub welonie 

szklanym do zagruntowanego wcześniej podłoża, do sklejania 

poszczególnych warstw papy między sobą w układach wielowarstwowych 

przy pokryciach dachowych, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na 

zewnątrz budynków.

   Siatka do zbroje ń dachowych                      60202 84,00 m2 2,23 zł      

(polipropylen) szer. 84 cm, rol.-100mb,  gr. 48 g/m2                                                             

System emulbit

Włóknina typu WIGOFIL zbroj ąco-doszczelniaj ąca      Wigofil 35  400,00 m2 1,46 zł      

(polipropylen) szer. 160 cm, rol.-250 mb, gr. 35 g/m2                                               System 

emulbit

        Siatka do osłony rusztowa ń                        TS 79 260,00 m2 3,08 zł      

(zielona)     szer. 260 cm, rol.-100 mb, gr. 80 g/m2

Folia fundamentowa kubełkowa Standard 400g/m2 FKST

szer.   
1,0/1,5/2,0/2,

5/3,0 m         
dł. 20mb

m2 4,62 zł      

Izolacja zewnętrzna ścian, fundamentów, tarasów, stropów, stropodachów.

Folia fundamentowa kubełkowa Super 500g/m2 FKSU

szer.   
1,0/1,5/2,0/2,

5/3,0 m         
dł. 20mb

m2 5,69 zł      

Izolacja zewnętrzna ścian, fundamentów, tarasów, stropów, stropodachów o 

bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

Folia fundamentowa kubełkowa z włóknin ą 500g/m2 
+110g/m2

FKSW
szer. 1,5m           
dł. 20mb

m2 18,46 zł    

Szczelna pionowa izolacja przystosowana do odprowadzenia dużej ilości 

wody gruntowej,dodatkowo z włókniną drenażową

Folia fundamentowa Hydro  280g/m2 FH

szer.od   
1,15 do 1,5 

m      dł. 
25/50mb

m2 3,85 zł      

Izolacja pozioma ścian i fundamentów.

* Do cen należy doliczyć podatek VAT 23 %

Materiały Systemowe i Uzupełniaj ące
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