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Firma Dercol jest now¹ mark¹ produkuj¹c¹ chemiê budowlan¹.
Produkujemy tynki akrylowe, siloksanowe, silikonowe i mozaikowe w szerokiej gamie kolorystycznej,
podk³ady gruntuj¹ce pod wymienione produkty oraz zaprawy klejowe do systemów ociepleñ.
Mamy do dyspozycji w³asne zaplecze technologiczne, stosujemy surowce znanych i cenionych
koncernów chemicznych oraz zatrudniamy wysokowykwalifikowany personel.
Dziêki temu mo¿emy zaoferowaæ pañstwu nowoczesne produkty najwy¿szej jakoœci
w konkurencyjnych cenach.
Nasze produkty to nie tylko estetyczny i nowoczesny wygl¹d elewacji,
ale przede wszystkim ochrona pañstwa œcian
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz rozwojem mikroorganizmów (grzybów, glonów).
Przy wyborze odpowiedniej wyprawy nale¿y zwróciæ uwagê na sk³ad gotowej mieszanki
oraz jej w³aœciwoœci i parametry.
Nasze doœwiadczenie i opinie naszych klientów pozwoli³y nam stworzyæ produkty ³atwe w aplikacji,
wydajne oraz zachowuj¹ce przez wiele lat czystoœæ i naturalny odcieñ.
Wszystko to sprawia, ¿e produkty firmy Dercol ciesz¹ siê
narastaj¹cym zainteresowaniem klientów indywidualnych oraz firm wykonawczych

Grunt Podtynkowy

..
..
..
..

G³ówne zalety
gotowy do u¿ycia
u³atwia nak³adanie tynków
bardzo wydajny
na ¿yczenie klienta barwiony pod kolor tynku
zwiêksza przyczepnoœæ tynku do pod³o¿a
zapobiega powstawaniu plam i wykwitów na elewacji
nie zawiera rozpuszczalników
paroprzepuszczalny

Gotowy do u¿ycia œrodek gruntuj¹cy pod tynki akrylowe, siloksanowe, silikonowe i mozaikowe.
S³u¿y do gruntowania pod³o¿a przed na³o¿eniem wyprawy tynkarskiej.
Poprawia przyczepnoœæ tynku, zmniejsza ch³onnoœæ pod³o¿a, zabezpiecza powierzchniê przed wilgoci¹.

Œrednie zu¿ycie:

ok.0,3 kg/m 2

Tynk Akrylowy
zalety
.. G³ówne
odporny na warunki atmosferyczne
paroprzepuszczalny
.. hydrofobowy
bardzo dobre w³aœciwoœæ robocze
.. niskie
zu¿ycie
wysokiej jakoœci koloranty zapewniaj¹ œwie¿oœæ i czystoœæ koloru przez wiele lat
. zapewnia ochronê przeciw glonom i grzybom
Gotowa do u¿ycia masa tynkarska wzbogacona o BIOCYD pow³okowy
zapewniaj¹cy wysok¹ odpornoœæ na ska¿enia mikrobiologiczne.
Tworzy trwa³¹ i elastyczn¹ pow³okê charakteryzuj¹c¹ siê wysok¹ odpornoœci¹ na dzia³anie warunków atmosferycznych.
Tynk akrylowy DERCOL znajduje swoje zastosowanie zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz budynków.
Przeznaczony do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
na pod³o¿ach betonowych, tynkach cementowych, cementowo - wapiennych, podk³adowych, gipsowych,
p³ytach kartonowo-gipsowych oraz na warstwie zbroj¹cej w ociepleniach œcian budynków i systemach ociepleñ DERCOL.

Granulacja:
Zu¿ycie:

1,0 mm
1,5

1,5 mm

kg/m2

2,3

2,0 mm

kg/m 2

2,8

2,5 mm

kg/m2

3,4 kg/m 2

Tynk Siloksanowy
zalety
..G³ówne
paroprzepuszczalny
bardzo dobre w³aœciwoœæ robocze
.. niskie
zu¿ycie
odporny na warunki atmosferyczne
.. hydrofobowy
wytrzyma³y na uderzenia
.. zapewnia
ochronê przeciw glonom i grzybom

wysokiej jakoœci koloranty zapewniaj¹ œwie¿oœæ i czystoœæ koloru przez wiele lat

Gotowa do u¿ycia masa tynkarska wzbogacona o BIOCYD pow³okowy zapewniaj¹cy wysok¹ odpornoœæ na ska¿enia mikrobiologiczne.
Tworzy trwa³¹ i elastyczn¹ pow³okê o wysokiej odpornoœci na dzia³anie warunków atmosferycznych.
Charakteryzuje siê du¿¹ hydrofobowoœci¹ dziêki zastosowanym siloksanom.
Tynk siloksanowy DERCOL znajduje swoje zastosowanie zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz budynków.
Przeznaczony do wykonywania wypraw na pod³o¿ach betonowych, tynkach cementowych, cementowo - wapiennych, podk³adowych,
gipsowych, p³ytach kartonowo-gipsowych oraz na warstwie zbroj¹cej w ociepleniach œcian budynków i systemach ociepleñ DERCOL.

Granulacja:
Zu¿ycie:

1,0 mm
1,5

1,5 mm

kg/m 2

2,3

2,0 mm

kg/m 2

2,8

2,5 mm

kg/m 2

3,4 kg/m 2

Tynk Silikonowy
G³ówne zalety

.. wysoko paroprzepuszczalny
bardzo dobre w³aœciwoœæ robocze
.. niskie
zu¿ycie
wytrzyma³y na uderzenia
.. odporny na warunki atmosferyczne
.. hydrofobowy
zapewnia ochronê przeciw glonom i grzybom

wysokiej jakoœci koloranty zapewniaj¹ œwie¿oœæ i czystoœæ koloru przez wiele lat

Gotowa do u¿ycia masa tynkarska wzbogacona o BIOCYD pow³okowy zapewniaj¹cy wysok¹ odpornoœæ na ska¿enia mikrobiologiczne.
Tworzy trwa³¹ i elastyczn¹ pow³okê o wysokiej odpornoœci na dzia³anie warunków atmosferycznych.
Charakteryzuje siê du¿¹ paroprzepuszczalnoœci¹ dziêki mikroporotowatoœci pow³oki i wysok¹ hydrofobowoœci¹,
któr¹ nadaj¹ polimery silikonowe i siloksanowe.
Tynk silikonowy DERCOL znajduje swoje zastosowanie zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz budynków.
Przeznaczony do wykonywania wypraw na pod³o¿ach betonowych, tynkach cementowych, cementowo - wapiennych, podk³adowych,
gipsowych, p³ytach kartonowo-gipsowych oraz na warstwie zbroj¹cej w ociepleniach œcian budynków i systemach ociepleñ DERCOL.

Granulacja:
Zu¿ycie:

1,0 mm
1,5 kg/m

2

1,5 mm
2,3 kg/m

2

2,0 mm
2,8 kg/m

2,5 mm
2

3,4 kg/m2

Tynk Mozaikowy
G³ówne zalety

.. kilkadziesi¹t melan¿y
na warunki atmosferyczne
.. odporny
do zastosowañ wewn¹trz i na zewn¹trz
na uderzenia i zadrapania
.. wytrzyma³y
bardzo odporny na zabrudzenia
do czyszczenia
.. ³atwy
paroprzepuszczalny
dobre w³aœciwoœæ robocze
. dobardzo
ka¿dego wzoru mo¿liwoœæ dodania brokatu srebrnego lub z³otego
Gotowa do stosowania masa tynkarska przeznaczona do wykonywania wypraw dekoracyjnych.
Po stwardnieniu dziêki du¿ej zawartoœci akrylu, charakteryzuje siê wysok¹ odpornoœci¹ na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie
oraz wp³yw czynników atmosferycznych.
Du¿a przyczepnoœæ, ³atwoœæ w u¿yciu i bogata gama kolorystyczna sprawiaj¹, ¿e tynk mozaikowy DERCOL znajduje swoje zastosowanie zarówno
wewn¹trz jak i na zewn¹trz budynków. Szczególnie zalecany jest do powierzchni obci¹¿onych u¿ytkowo.
Przeznaczony do rêcznego wykonywania wypraw na pod³o¿ach betonowych, tynkach cementowych, cementowo-wapiennych, podk³adowych,
gipsowych, p³ytach kartonowo-gipsowych, oraz na warstwie zbroj¹cej w dociepleniach œcian budynków.

Granulacja:
Zu¿ycie:

1,5 mm
3,8 - 4,2 kg/m 2

Grunt Uniwersalny
G³ówne zalety

.. zmniejsza ch³onnoœæ pod³o¿y porowatych
przyczepnoœæ do pod³o¿a
.. poprawia
zwiêksza odpornoœæ i elastycznoœæ pod³o¿a
. wzmacnia pod³o¿e pod tapety i p³ytki

u³atwia odrywanie tapet podczas renowacji

GRUNT UNIWERSALNY DERCOL jest wodorozcieñczalny, niepalny, mo¿na go stosowaæ zarówno wewn¹trz
jak i na zewn¹trz pomieszczeñ.
Po wyschniêciu jest ca³kowicie przezroczysty i paroprzepuszczalny.
Poprawia przyczepnoœæ, wyrównuje ch³onnoœæ oraz wzmacnia pod³o¿e pod wyprawawy tynkarskie, klejowe oraz pow³oki malarskie.
Przeznaczony jest do stosowania na wszystkich ch³onnych i porowatych powierzchniach takich jak: p³yty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe,
cementowe, cementowo-wapienne, pod³o¿a betonowe, gazobeton, ceg³a itp.

Œrednie zu¿ycie:

0,1-0,2 l/m 2

Grunt G³êbokopenetruj¹cy
G³ówne zalety

.. zmniejsza ch³onnoœæ pod³o¿y porowatych
poprawia przyczepnoœæ do pod³o¿a
.. zwiêksza
odpornoœæ i elastycznoœæ pod³o¿a
wzmacnia pod³o¿e pod tapety i p³ytki
. u³atwia odrywanie tapet podczas renowacji
. g³êboko penetruje pod³o¿e
GRUNT G£ÊBOKOPENETRUJ¥CY DERCOL jest wodorozcieñczalny, niepalny, mo¿na go stosowaæ zarówno wewn¹trz
jak i na zewn¹trz pomieszczeñ.
Po wyschniêciu jest ca³kowicie przezroczysty i paroprzepuszczalny, g³êboko wnika w pod³o¿a, poprawia przyczepnoœæ, wyrównuje ch³onnoœæ
oraz wzmacnia pod³o¿e pod wyprawawy tynkarskie, klejowe oraz pow³oki malarskie.
Przeznaczony jest do stosowania na wszystkich ch³onnych i porowatych powierzchniach takich jak:
p³yty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, pod³o¿a betonowe, gazobeton, ceg³a itp.

Œrednie zu¿ycie:

0,1-0,2 l/m 2

Dercol 700
G³ówne zalety

.. wydajny
dobra przyczepnoœæ
.. wodo
- i mrozoodporny
bardzo dobre w³aœciwoœæ robocze
.. du¿a wytrzyma³oœæ mechaniczna
paroprzepuszczalny
Przygotowana fabrycznie zaprawa klejowa na bazie cementu w postaci suchej mieszanki spoiw
i wype³niaczy mineralnych oraz domieszek modyfikuj¹cych.
Po wymieszaniu z wod¹ tworzy jednorodn¹ mieszankê klejow¹.
Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, elastyczna,
paroprzepuszczalna o dobrej przyczepnoœci do pod³o¿a.
Zaprawa klejowa Dercol 700 s³u¿y do przyklejania p³yt styropianowych do œcian budynków
w zespolonych systemach ociepleñ Dercol oraz innych systemach ociepleñ budynków
nowych i termomodernizowanych.
Przyklejone p³yty styropianowe nale¿y przymocowaæ mechanicznie ³¹cznikami
do mocowania p³yt izolacyjnych.
Dercol 700 jest stosowany tak¿e do szpachlowania i wype³niania niewielkich ubytków.
Nie stosowaæ do przyklejania styropianu grafitowego,
w tym przypadku u¿ywaæ zaprawê klejow¹ Dercol 900.

W zale¿noœci od równoœci pod³o¿a przyjmuje siê, ¿e zu¿ycie zaprawy klejowej wynosi

Dercol 900
G³ówne zalety

.. wydajny
przyczepnoœæ
.. dobra
wodo - i mrozoodporny
dobre w³aœciwoœæ robocze
.. bardzo
paroprzepuszczalny
wytrzama³oœæ mechaniczna
. du¿a
uelastyczniony
. zawiera w³ókna polipropylenowe
Przygotowana fabrycznie zaprawa klejowa na bazie cementu w postaci suchej mieszanki,
spoiw i wype³niaczy mineralnych oraz domieszek modyfikuj¹cych.
Po wymieszaniu z wod¹ tworzy jednorodn¹ mieszankê klejow¹.
Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna, elastyczna, paroprzepuszczalna
o dobrej przyczepnoœci do pod³o¿a.
Zaprawa klejowa Dercol 900 s³u¿y do wykonywania warstwy zbroj¹cej
siatk¹ z w³ókna szklanego, oraz mo¿e byæ wykorzystana do przyklejania
p³yt styropianowych do œcian budynków w zespolonych systemach ociepleñ Dercol
oraz innych systemach ociepleñ budynków nowych
i termomodernizowanych.
Przyjmuje siê, ¿e zu¿ycie zaprawy klejowej wynosi

4 - 4,5 kg/m2

4 - 4,5 kg/m2

K³obuck
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www.dercol.eu
e-mail:dercol@op.pl
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Dzia³ techniczny
tel. 603 299 742

Ró

Zak³ad produkcyjny
42-200 Czêstochowa
ul. Równoleg³a 76/80
tel. 34 326 12 07
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