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Impregnaty do deskowañ
Ðrodki antyadhezyjne do szalunków 
i form
Konserwacja i zabezpieczenie 
szalunków i sprzètu
Reduktory parowania/Opóúniacz 
wiàzania
Pielègnatory, uszczelniacze, 
utwardzacze
Ðrodki do ùelbetu w deskowaniu 
ðlizgowym
Ðrodki do czyszczenia betonu

Ðrodki do impregnacji i uszczelniania 
betonu

Dekoracyjne farby ceramiczne 
i impregnaty do posadzek i ðcian

Środki do usuwania graffiti

Sprzęt do aplikacji

Impregnaty do deskowañ

Clear Pre-Form
 Przezroczysty, penetrujàcy, poliuretanowy 
 rozpuszczalnikowy impregnat do drewna
Zwièksza ùywotnoðç form wykonanych ze sklejki dzièki 
ograniczeniu absorpcji wody. Wpływa na poprawè wyglàdu 
powierzchni betonu dzièki uniemoùliwieniu migracji 
wodorozpuszczalnego cukru drzewnego, który moùe 
szkodziç powierzchni betonu.
Idealny do paneli szalunkowych z drewna, sklejki, płyt 
warstwowych i płyt OSB.
Wydajność: 5 m2/l

Powleczone

Niepowleczone

Edge-Flex 645
 Odporny, elastyczny, wodo-
 rozcieñczalny impregnat krawèdzi drewna
Przedłuùa ùywotnoðç paneli szalunkowych i minimalizuje 
puchniècie ich krawèdzi dzièki ograniczeniu absorpcji wody 
przez krawèdzie. Idealny do szalunków ze wszystkich 
typów sklejki, płyt warstwowych, płyt OSB.
Wydajność: 2,5 - 3,75 m2/l

Pre-Form HB
 Pigmentowana, bezrozpuszczalnikowa
 poliuretanowa powłoka systemowa
Pozwala uzyskaç jednolità, gładkà płaszczyznè posadzek 
betonowych, maskujàc niedoskonałoðci powierzchni 
szalunków, nierównoðci i otwory po ðrubach. Zapobiega 
odciskaniu siè faktury drewna na powierzchniach 
betonowych. 
Doskonała do szalunków ze sklejki, drewna i stali.
Wydajność: 0,75 - 1,25 m2/l

Tym symbolem oznaczone zostały 
produkty bèdàce czèðcià programu Tilt-Up 
Partner Products, stworzone specjalnie 
na potrzeby technologii konstrukcji 
ùelbetowych w deskowaniu ðlizgowym.  

 • compatibility
 •

Tilt-Up Partner Products 

• chemical•

Szczegółowe informacje o produktach oraz 
pełne specyfikacje techniczne wyrobów 
Nox-Crete dostèpne sà w serwisie
www.nox-crete.pl

Tym symbolem oznaczone zostały 
produkty posiadajàce wersjè przyjaznà 
ðrodowisku i całkowicie bezpiecznà dla 
ludzi. 

� PRECAUTIONS �

DURO-NOX deeply penetrates the pores of concrete 
surfaces where it can chemically react with the available 
lime to densify and harden the surface from within.  

u	 Use to seal, harden and dustproof new concrete or  
 existing concrete floors.

u	 Ideal for use in warehouses, distribution centers, large  
 retail centers, office complexes, food processing   
 plants, dairies, breweries, slaughtering plants, food  
 lockers, animal pens, bottling plants, chemical plants, etc.

u	 Use to dustproof vertical concrete surfaces in situations  
 where dust formation would pose an appearance   
 problem or a contamination problem with building   
 contents, equipment and/or occupants, such as concrete  
 tanks for potable water and other liquid or bulk   
 contents, basements and garages.

u	 Increases abrasion resistance up to 39% and   
 increases surface hardness up to 12%. 

u	 Hardens and increases the abrasion, impact and  
 wear resistance of concrete floors where high   
 volumes of pedestrian and/or vehicular traffic are  
 expected.

u	 Provides permanent protection to the depth of   
 penetration.

u	 Reduces the porosity of concrete surfaces, providing  
 chemical resistance to most organic acids, alkalis,  
 salts, foods, fats, oils, greases and solvents and   
	 sufficient resistance to inorganic acids to permit   
 successful cleanup of spillage.

u	 Densifies, strengthens, seals and dustproofs soft or  
 dusty concrete floors. 

u	 Improves the adhesion of subsequently applied line  
 stripes, paints and coatings to soft or weak concrete  
 surfaces.

u	 Overall performance and life far surpasses that of  
 conventional membrane forming acrylic cure and seal  
 type products.
u	 Green Engineered™ –  better for health and the   
 environment.

u	 Allows the floor to breath, preventing hydrostatic   
 pressure related adhesion failure.

u	 May be used in conjunction with all NOX-CRETE  
 SILCOSEAL bondbreakers for tilt-up construction.

u	 Meets all federal and state VOC requirements and is  
 USDA approved.

u	 Do not use on latex or epoxy polymer modified   
 concrete.

u	 Do not use on concrete previously treated with wax or  
 resin cures, sealers and bondbreaker compounds  
 without their prior removal by chemical or mechanical  
 means as their presence interferes with the   
 penetrating properties of DURO-NOX.

u	 Apply at substrate temperatures above 40° F (4° C)  
 and below 120° F (49° C).

u	 Avoid contact with glass, aluminum and steel. If   
 exposure occurs, immediately flush with water.  Failure  
 to do so may result in permanent surface discoloration.

u	 Before using on colored concrete, contact NOX-  
 CRETE for specific procedures required.  Incorrect  
 application procedures could result in unacceptable  
 discoloration of the concrete surface.

u	 If considering the use of DURO-NOX to cure freshly  
 placed concrete, contact NOX-CRETE prior to use for  
	 specific limitations and use instructions.

u	 Some form of surface preparation is generally   
 required prior to top coating DURO-NOX treated floor  
 surfaces with a subsequently applied paint or coating.   
 For specific surface preparation procedure   
 recommendations see ICRI guideline No. 03732.

u	 Request current product literature, labels and   
 material safety data sheets from manufacturer and  
 read thoroughly before product use.

u	 Site environmental conditions, substrate conditions   
 and concrete mix design have a major effect on product  
 selection, application methods, procedures and rates,  
 appearance and performance.  Product literature   
 provides general information applicable to    

APPLICATIONS

USE INSTRUCTIONS

HOW IT WORKS

ADVANTAGES

DURO-NOX
Maximum performance, chemically reactive, water based, 

silicate type sealer, hardener and dustproofer.

D
U

R
O

-N
O

X

3

 cures, sealers &
 hardeners
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chemical solutions to concrete problems
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Ðrodki antyadhezyjne do szalunków i form

Bio-Nox
 Wyjàtkowo efektywny, biodegra-
 dowalny ðrodek antyadhezyjny do form 
Całkowicie biodegradowalny, produkowany na bazie wody. 
Zapewnia otrzymanie powierzchni betonu bez plam oraz 
z wyraúnie mniejszà iloðcià defektów. Idealny do betonu 
wraùliwego na rozpuszczalniki i produkty ropopochodne.
Wydajność: 50 – 60 m2 na stali, 20 – 25 m2/l na sklejce

Chembeton
 Wydajny ðrodek antyadhezyjny    
 do form ogólnego przeznaczenia 
Jest ðrodkiem chemicznie aktywnym, ale tworzàcym 
jednoczeðnie barierè fizycznà. Produkowany jest na 
bazie olei mineralnych. Szybkoschnàcy. Odporny na 
wypłukiwanie przez deszcz.
Wydajność: 37 m2/l stal/plastik,15 - 20 m2/l na sklejce

Alumi-Nox
 Wyjàtkowo efektywny ðrodek    
 antyadhezyjny do form aluminiowych
Dostèpny w wersjach: olejowej i wodnej. Zapewnia 
otrzymanie doskonale wyglàdajàcej powierzchni betonu, 
bez plam, z ograniczonà podatnoðcià na odłupywanie, 
bez dziur i innych niedoskonałoðci. Znacznie ogranicza 
gromadzenie siè betonu na powierzchni i krawèdziach 
szalunków. Ðwietnie sprawdza siè z mieszankami 
betonowymi wykorzystujàcymi chemiczne i mineralne 
domieszki.
Wydajność: 20 - 25 m2/l

Form Clean
 Podwójnego zastosowania ðrodek     
 czyszczàcy i ðrodek antyadhezyjny
 do form 
Dostèpny w wersjach: olejowej i wodnej. Uùywany 
regularnie usuwa stwardniałe nagromadzenia betonu, 
działajàc jednoczeðnie jako ðrodek antyadhezyjny. 
Efektywna kosztowo alternatywa dla zdzierania 
mechanicznego, trawienia kwasem i skrobania. Nie niszczy 
form. Wyjàtkowo efektywny na formach aluminiowych 
i stalowych. 
Wydajność: 12 – 25 m2/l

Nox-Crete Form Coating
 Wyjàtkowo efektywny    
 ðrodek antyadhezyjny do form 
Pierwszy na ðwiecie chemicznie aktywny ðrodek 
antyadhezyjny do szalunków. Dostèpny w wersjach: 
olejowej i wodnej oraz w wersji wodnej biodegradowalnej. 
Rewelacyjna wydajnoðç. Wydłuùa ùywotnoðç szalunków 
ze sklejki nielakierowanej, drewna i płyt okleinowanych 
MDO. Poprawia wyglàd powierzchni betonowych nie 
dopuszczajàc do powstania plam oraz znacznie ogranicza 
powstawanie dziur w powierzchni.
Wydajność: 20 - 75m2/l

Pallet-Nox
 Ðrodek antyadhezyjny do form    
 w prefabrykacji rur, płyt, kostki
Całkowicie biodegradowalny, produkowany na bazie wody. 
Do form uùywanych w prefabrykacji rur, krègów, płyt 
i kostki brukowej. Ðrodek chemicznie aktywny, ale tworzàcy 
takùe barierè fizycznà. Pozwala na uzyskanie doskonale 
wyglàdajàcej powierzchni betonu, bez plam 
i z wyraúnie mniejszà iloðcià defektów. Idealny przy 
produkcji betonowych zbiorników, szamb, studni, itp.

na zamówienie

na zamówienie



Precast Release 80 (PR80)
 Wyjàtkowo efektywny ðrodek    
 antyadhezyjny do form do prefabrykatów
Dostèpny w wersjach: olejowej i wodnej. Aktywny 
chemicznie, tworzy równieù barierè fizycznà. Pozwala na 
uzyskanie powierzchni betonu klasy architektonicznej, 
bez plam i z wyraúnie mniejszà iloðcià defektów 
powierzchniowych. Doskonały do betonu uùywanego 
w produkcji prefabrykatów wykañczanych parà oraz do 
mieszanek betonowych zawierajàcych duùe iloðci cementu, 
popiołu lotnego, krzemianów i plastyfikatorów.
Wydajność: 75 - 100 m2/l  

Release Agent 10 (RA10)
 Wyjàtkowo efektywny ðrodek anty-  
 adhezyjny do betonu klasy architektonicznej
Dostèpny w wersjach: olejowej i wodnej. Pozwala na 
uzyskanie powierzchni betonu klasy architektonicznej, 
bez plam i z wyraúnie mniejszà iloðcià defektów 
powierzchniowych. Doskonały do form intensywnie 
uùytkowanych i czèsto czyszczonych.
Wydajność: 75 - 100 m2/l

Utility Release Concentrate
 Wydajny, skoncentrowany    
 ðrodek antyadhezyjny do form
Rozcieñczalny wodà i produktami ropopochodnymi. 
Zmienny współczynnik rozcieñczania pozwala 
maksymalizowaç działanie produktu. Udoskonalona 
technologia emulsji znacznie ogranicza wytràcanie siè 
składników podczas składowania.
Wydajność: 10 - 50 m2/l

Pro-Release
 Wydajny ðrodek antyadhezyjny    
 do form ogólnego przeznaczenia 
Chemicznie aktywny, produkowany na bazie wody, 
o delikatnym zapachu. Gotowy do uùycia. Udoskonalona 
technologia emulsji redukuje wytràcanie siè składników.  
Stworzony specjalnie dla potrzeb mieszanek zawierajàcych 
popiół lotny. Nie zawiera oleju napèdowego i nafty.
Wydajność: 15 - 20 m2/l

Konserwacja i zabezpieczenie 
form i sprzètu 

Deactivator
 Powłoka konserwacyjna     
 i ðrodek czyszczàcy
Pierwsza na ðwiecie chemicznie aktywna powłoka 
konserwacyjna. Wersje: olejowa i wodna. Zabezpiecza 
stalowe powierzchnie przed przywieraniem betonu. 
Zmièkcza stwardniały beton. Nieszkodliwa dla farb i gumy.     

Form Clean
 Podwójnego zastosowania ðrodek     
 czyszczàcy i ðrodek antyadhezyjny 
Wersje: olejowa i wodna. Regularnie stosowany usuwa 
stwardniały beton, działajàc teù jako ðrodek antyadhezyjny. 
Atrakcyjna kosztowo alternatywa dla skrobania, trawienia 
kwasem. Nie niszczy form. 
Wydajność: 12 - 25 m2/l

Kem-Ex-It Plus
 Szybko działajàcy ðrodek do usuwania 
 betonu 
Chemicznie aktywny. Usuwa 
pozostałoðci cementu 
i betonu ze sprzètu budowlanego. 
Powstajàcy produkt uboczny 
moùna łatwo zmyç. Bezwonny, 
w niewielkim stopniu korozyjny 
dla powierzchni metalowych.  
Doskonale usuwa rdze oraz chroni 
stalowe powierzchnie przed jej 
powstawaniem. 

Blast-Off
 Szybko działajàcy, niekorozyjny, 
 biodegradowalny ðrodek do usuwania betonu 
Nie zawiera kwasów mineralnych.  Szybko usuwa pozosta-
łoðci cementu i betonu w betoniarkach, mieszalnikach, 
pompach betonu oraz na sprzècie budowlanym.  Nie powo-
duje korozji, jest bezpieczny i całkowicie biodegradowalny. 
Wydajność: 2,5 - 3,7 m2/l

PRZED PO



Formgard TJ
 Specjalistyczny ðrodek antykorozyjny  
 do form stalowych
Wydajny inhibitor korozji, mogàcy słuùyç takùe jako 
środek antyadhezyjny do form stosowanych przy produkcji 
prefabrykatów betonowych. Zapewnia przechowywanemu 
sprzètowi ochronè przed korozjà aù do 6 miesiècy. 
Całkowicie wysycha w czasie 20 minut, a powłoka 
ochronna którà wytwarza FORMGARD TJ jest wysoce 
odporna na działanie wody, oraz wysokich temperatur. 
Wydajność: 37,5 - 50 m2/l 

Seasonox
 Ðrodek do konserwacji nowych i uùywanych  
 form aluminiowych 
Zmniejsza naturalnà reaktywnośç aluminium i 
świeùego betonu przez stworzenie bariery ochronnej 
ograniczajàcej przywieranie i gromadzenie siè betonu. 
Moùe byç stosowany na nowych formach aluminiowych, 
jak równieù na formach uùywanych, po uprzednim 
czyszczeniu kwasem, zdzieraniu mechanicznym lub myciu 
wysokociśnieniowym.
Wydajność: 5 –  6,25 m2/l

na zamówienie

Reduktory parowania/
Opóúniacz wiàzania 

Crete-Nox TA
 Opóúniacz wiàzania betonu   
 do powierzchni wykañczanych kruszywem
Pozwala wykonywaç dekoracyjne powierzchnie z kruszywa 
bez ograniczenia czasowego metody zmywania na mokro.  
Bardziej wydajny niù fakturowanie mechaniczne, pozwala 
uniknàç stosowania matowania i innych metod.
Wydajność: 3,7 - 13,9 m2/l

Monofilm
 Reduktor powierzchniowego   
 odparowywania wody
Wydłuùa czas na wykoñczenie betonowej powierzchni 
w warunkach goràcych/suchych/wietrznych. Ogranicza 
powierzchniowe odparowywanie wody ðwieùo połoùonego 
betonu do 80% w warunkach wietrznych i do 40% w 
warunkach silnego nasłonecznienia. Pozwala uniknàç 
pèkania i tworzenia siè odprysków. 
Wydajność: 5 - 10m2/l    



Cure & Seal 1200 E
 Metakrylanowy ðrodek do                 
 pielègnacji i impregnacji betonu 
Wodorozcieñczalny. Gwarantuje doskonałà integralnoðç 
powłoki i efekt wykoñczeniowy o wysokim połysku. 
Nieùółknàcy. Doskonale zatrzymuje wilgoç.  
Wydajność: konserwacja 2,5 m2/l,  uszczelnianie 5-10 m2/l

Cure & Seal 1315 A
 Akrylowy kopolimerowy ðrodek do pielèg-
 nacji, impregnacji i ochrony przed pyleniem
Skład oparty na rozpuszczalniku zapewnia wysoki połysk oraz 
doskonale zatrzymuje wilgoç.   
Wydajność: 7 m2/l

Pielègnatory, uszczelniacze i utwardzacze
Bro-Cure
 Krzemianowy ðrodek do pielègnacji,     
 utwardzania i impregnacji betonu 
Wygodna i niezawodna alternatywa dla pielègnacji wodnej, 
z uùyciem tkaniny lub polietylenu. Zalecany do stosowania 
na posadzkach, na które nakładane bèdà powłoki 
powierzchniowe lub wykładzina. Zwièksza wytrzymałoðç 
posadzki na ðciskanie, zapewnia odpornoðç na zaplamienia. 
Ogranicza pèkanie betonu. Zawiera nietrwały czerwony 
barwnik, ułatwiajàcy aplikacjè.
Wydajność: 8,6 - 11 m2/l

 • compatibility
 •

Tilt-Up Partner Products 

• chemical•

Duro-Nox
 Płynny, krzemianowy 
 ðrodek utwardzajàcy,  
 impregnujàcy i zagèszczajàcy 
Utwardza, impregnuje, zagèszcza i zabezpiecza przed pyle-
niem zarówno posadzki ðwieùo połoùone, jak i stare.  
Zwièksza odpornoðç na ðcieranie, nacisk oraz ogranicza zuùy-
wanie siè posadzki.  Regularnie polerowany pozwala uzyskaç 
estetyczny, lustrzany połysk.
Wydajność: 2,5 - 6,2 m2/l

Duro-Floor Classic System
 Przezroczysty, płynny utwardzacz 
 i system nabłyszczajàcy do posadzek 
Przeznaczony głównie do posadzek przemysłowych 
i magazynowych.  System łàczy zastosowanie płynnego 
utwardzacza ze ðrodkiem nabłyszczajàcym nadajàcym 
bardzo wysoki połysk. Zapewnia uzyskanie odpornego 
i trwałego efektu wykoñczeniowego o wyjàtkowo wysokim 
połysku. Duro-Nox LSC

 Płynny, litowo-krzemianowy 
 ðrodek utwardzajàcy,
 impregnujàcy i zagèszczajàcy 
Ekonomiczny. Utwardza, impregnuje, zagèszcza i zabez-
piecza przed pyleniem zarówno posadzki ðwieùo połoùone, 
jak i stare.  Zwièksza odpornoðç na ðcieranie i nacisk oraz 
ogranicza zuùywanie siè posadzki.  W odróùnieniu od trady-
cyjnych płynnych krzemianowych utwardzaczy nie wymaga 
kosztownego i szkodliwego dla ðrodowiska spłukiwania.  
Doskonale nadaje siè do stosowania na barwionym betonie. 
Nie powoduje białych przebarwieñ powierzchni betonu.
Wydajność: 12 - 22 m2/l

 • compatibility
 •

Tilt-Up Partner Products 

• chemical•



Sparkl-Seal VOC
 Akrylowy impregnat do betonu, powierzchni 
 murowanych i kamienia, wysoki połysk 
Przezroczysty, na bazie rozpuszczalnika. Tworzy jednolità 
warstwè, wypełniajàcà drobne spèkania powierzchni, za-
bezpiecza przed absorpcjà wody, pyłu, soli, olejów i sma-
rów. Podkreðla kolorystykè i poprawia ogólny wyglàd po-
wierzchni przez nadanie jej wysokiego połysku i „mokrego” 
wyglàdu. Nie ùółknie. Zalecany przede wszystkim do zasto-
sowañ na zewnàtrz budynków.
Wydajność: konserwacja 6,1 m2/l, uszczelnianie 7,4 m2/l

Duro-Polish
 Skoncentrowany, syntetyczny    
 nabłyszczacz polimerowy 
Wodorozcieñczalny, pozwala na uzyskanie wysokiego 
połysku bez polerowania. Uodparnia powierzchniè na 
zarysowania oraz daje efekt antypoðlizgowy. Do uùytku na 
betonie utwardzanym płynnymi krzemianami, barwionym 
kwasem, impregnowanym ðrodkami akrylowymi, epoksy-
dowymi i poliuretanowymi, a takùe na kamieniu i ceramice.
Wydajność: 12 - 36 m2/l

Harbeton
 Płynny fluorokrzemianowy ðrodek utwardza-
 jàcy i zabezpieczajàcy przed pyleniem  
Utwardza beton i zabezpiecza przed pyleniem, poprawiajàc 
odpornoðç na nacisk i ðcieranie. Do starszych posadzek.
Wydajność: 4 - 14 m2/l

Resin Cure E
 Syntetyczny, ùywiczny, polimerowy
 ðrodek do pielègnacji betonu  
Wydajny, wodorozcieñczalny. Wysoce efektywy pielègnator 
do stosowania na poziomych powierzchniach betonowych.  
Minimalizuje pèkanie powierzchni betonu. 
Wydajność: 1,25 - 12,5 m2/l

Duro-Polish Plus
 Skoncentrowany, polimerowy       
 nabłyszczacz z blokerem plam  
Posiada wszystkie zalety Duro-Polish oraz dodatkowo 
odpornoðç na plamy. Zapewnia ochronè przed plamami 
powodowanymi przez wièkszoðç substancji wystèpujàcych 
w sklepach spoùywczych, restauracjach, hurtowniach 
i centrach dystrybucyjnych. Do uùytku na posadzkach 
utwardzanych płynnymi krzemianami.
Wydajność: 12 - 36 m2/l
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na zamówienie

Sparkl-Seal E
 Akrylowy impregnat do betonu
 i powierzchni murowanych,
 umiarkowany połysk 
Wodorozcieñczalny, przezroczysty. Penetruje beton. 
Tworzy jednolità warstwè, wypełniajàcà drobne spèkania 
powierzchni, zabezpiecza przed absorpcjà wody, pyłu, soli, 
olejów i smarów. Podkreðla kolorystykè i poprawia ogólny 
wyglàd powierzchni przez nadanie jej umiarkowanego 
połysku i „mokrego” wyglàdu. Nie ùółknie. Do stosowania 
wewnàtrz budynków i na zewnàtrz.
Wydajność: 5 m2/l na zamówienie



na zamówienie

na zamówienie

Ðrodki do czyszczenia betonu/
usuwanie powłok 
powierzchniowych

Bio-Clean/Bio-Clean Ready
 Cytrusowy ðrodek czyszczàcy 
 i odplamiacz do betonu  
Szybko działajàcy, całkowicie biodegradowalny, nietok-
syczny. Usuwa zanieczyszczenia organiczne, ðlady opon, 
plamy z oleju i smarów. Usuwa pozostałoðci ðrodków do 
pielègnacji i ðrodków antyadhezyjnych. Skoncentrowany 
Bio-Clean wymaga rozcieñczenia, Bio-Clean Ready jest 
gotowy do uùytku.
Wydajność: 2,5 - 5 m2/l

Bio-Strip
 Skoncentrowany, cytrusowy ùel
 do usuwania powłok posadzkowych  
Szybko działajàcy, biodegradowalny, nietoksyczny. Usuwa 
akrylowe impregnaty i ðrodki do pielègnacji betonu, 
farby olejne i kauczukowe, lakiery, emalie, itp. Zmièkcza 
wièkszoðç farb i lakierów w czasie krótszym niù 40 
minut. Konsystencja ùelu czyni go idealnym do uùytku na 
powierzchniach zarówno poziomych jak i pionowych.
Wydajność: 2,5 – 5,0 m2/l

Decostrip
 Ðrodek do usuwania zuùytych podłogowych
 uszczelniaczy i powłok akrylowych  
Decostrip to połączenie silnych, przyjaznych środowisku 
rozpuszczalników i substancji czynnych powierzchniowo, 
które szybko penetrują zużyte powłoki pozwalając na ich 
bezproblemowe usunięcie z każdego rodzaju ozdobnych 
posadzek betonowych. 
Wydajność: 2 - 5 m2/l

Ðrodki do ùelbetu 
w deskowaniu ðlizgowym

Silcoseal Select
 Pielègnator i ðrodek antyadhe-
 zyjny do deskowañ ðlizgowych 
Na bazie wodnej, nie zawiera wosku. Efekt najnowszych 
osiàgnièç w technologii antyadhezyjnej. Pozwala na uzys-
kanie powierzchni o jednolitym zabarwieniu i wyjàtkowym 
wyglàdzie. Poprawia odpornoðç na tzw. efekt osmotyczny.
Wydajność: 5 - 10 m2/l  

Silcoseal 2000F
 Pielègnator i ðrodek antyadhe-
 zyjny do deskowañ ðlizgowych 
Na bazie wodnej, nie zawiera wosku. Wyznacza przemysło-
wy standard skutecznoðci.  Pozwala na uzyskanie powierz-
chni o jednolitym zabarwieniu i wyjàtkowym wyglàdzie. 
Zapewnia zwièkszonà odpornoðç na tzw. efekt osmotyczny.
Wydajność: 5 - 12 m2/l
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Acryl Pen
 Akrylowo-krzemianowy impregnat i farba   
 ceramiczna do poziomych powierzchni   
 zewnètrznych
Penetruje i trwale wiàùe z fakturowanym betonem, zapew-
niajàc trwały kolor, który nie blaknie, nie ulega wykwitom. 
Zawiera opatentowany krzemian o wyjàtkowo silnych 
własnoðciach hydrofobowych. Zabezpiecza powierzchnie 
przed ðcieraniem, delaminacjà, uszkodzeniami zwiàzanymi 
z zamarzaniem, zaplamieniami poùywieniem i olejami. 
Niewielka gruboðç warstwy powierzchniowej zapewnia 
doskonałà paroprzepuszczalnoðç. Dostèpny w 11 standar-
dowych kolorach.
Wydajność: 2,5 – 5,0 m2/l

Dekoracyjne farby ceramiczne
i impregnaty do posadzek i ðcian

Stifel VC
 Wysoce wydajny krzemianowy
 impregnat do powierzchni pionowych  
Wodorozcieñczalny. Dzièki zdolnoðci wiàzania krzemianów 
o niewielkiej masie czàsteczkowej, które nie ulegajà 
odparowaniu w warunkach placu budowy, ðrodek 
ma wyjàtkowe własnoðci penetracyjne (do 1,2 cm). 
Zabezpiecza powierzchnie przed uszkodzeniami na skutek 
zamarzania, uszkodzeniami spowodowanymi przez 
sole oraz absorpcjè wody. Ðrodek nie wpływa na wyglàd 
powlekanej powierzchni i nie ogranicza jej naturalnego 
oddychania.
Wydajność: ogólnie 1,2 m2/l, pow. porowate 4,3 m2/l

Ðrodki do impregnacji
i uszczelniania betonu

Stifel GC
 Wydajny krzemianowy impregnat
 do poziomych powierzchni betonowych  
Wodorozcieñczalny. Dzièki zdolnoðci wiàzania krzemianów 
o niewielkiej masie czàsteczkowej, które nie ulegajà odpa-
rowaniu w warunkach placu budowy, ðrodek ma wyjàtkowe 
własnoðci penetracyjne (do 1,2 cm). Zabezpiecza powierz-
chnie przed uszkodzeniami na skutek zamarzania, uszko-
dzeniami spowodowanymi przez sole oraz absorpcjè wody. 
Ðrodek nie wpływa na wyglàd powlekanej powierzchni i nie 
ogranicza jej naturalnego oddychania.
Wydajność: 3,1 m2/l

na zamówienie



Versacryl
 Akrylowo-krzemianowa farba ceramicz-
 na do powierzni poziomych i pionowych  
 na zewnàtrz i wewnàtrz budynków  
Ùywiczno-akrylowy, krzemianowy impregnat 
o własnoðciach umoùliwiajàcych głèbokà penetracjè 
mikroporów betonu. Nadaje powierzchniom betonowym 
trwały kolor, który nie blaknie i nie złuszcza siè. 
Zabezpiecza beton przed absorpcjà wody i odbarwieniami, 
bèdàc jednoczeðnie paroprzepuszczalny. Dostèpny 
w 11 standardowych kolorach, a takùe w kolorach 
niestandardowych.
Wydajność: 2,5 - 4,9 m2/l

Duro-Color
 Głèboko wnikajàca skoncentrowana farba do  
 posadzek betonowych, wchodzàca w skład  
 Duro-Floor Color System
Duro-Color jest integralnà czèðcià Duro-Floor Color System, 
został zaprojektowany specjalnie z myðlà o posadzkach 
szlifowanych technikà diamentowà. Zapewnia głèboki kolor, 
wspaniały połysk oraz ochronà przed plamami, redukujàc 
jednoczeðnie koszty konserwacji powierzchni. 

Tag-Erase
 Silny biodegradowalny ðrodek do usuwania  
 graffiti z nieporowatych powierzchni
Tag-Erase to mieszanka mocnych, bezpiecznych dla 
ðrodowiska rozpuszczalników, oraz substancji czynnych 
powierzchniowo, dzièki którym zabrudzone powierzchnie 
mogà byç z łatwoðcià wyczyszczone przy pomocy 
spryskiwacza ciðnieniowego, bez koniecznoðci szorowania. 
Do uùytku na gładkich powierzchniach, takich jak bilbordy 
lub szyldy pokryte powłokà winylowà.
Wydajność: 2 - 5 m2/l

Tag-X
 Skuteczny ðrodek do usuwania graffiti z  
 powierzchni betonowych i kamiennych.
Tag-X to połàczenie silnych biodegradowalnych i 
przyjaznych ðrodowisku rozpuszczalników, oraz substancji 
czynnych powierzchniowo, które szybko wnikajà i 
zmièkczajà graffiti na betonowych, oraz kamiennych 
powierzchniach, dzièki czemu moùna je z łatwoðcià usunàç 
za pomocà spryskiwacza ciðnieniowego.  Przywraca 
pierwotny wyglàd powierzchniom zabrudzonym przez 
graffiti bez szorowania, skrobania lub piaskowania.
Wydajność: 2 - 5 m2/l

Nox-Carb
 Akrylowo-krzemianowy impregnat 
 i farba ceramiczna do pionowych powierzchni  
 zewnètrznych 
Penetrujàcy, oddychajàcy impregnat/farba ceramiczna 
zapewnia maksymalne zabezpieczenie pionowych 
powierzchni betonowych na zewnàtrz budynków. Składa 
siè z ùywicy akrylowej oraz opatentowanego krzemianu, 
zapewniajàcego trwały kolor i wyjàtkowà hydrofobowoðç. 
Nie blaknie, nie odpada. Dostèpny w 10 standardowych 
kolorach, a takùe w kolorach niestandardowych.
Wydajność: 2,5 - 10 m2/l
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Ðrodki do usuwania graffiti
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Rozpylacz PERFECT do form i betonu
 Profesjonalny rozpylacz
 z pompkà rècznà  
Wyposaùony w zbiornik ze stali nierdzewnej, filtry, 
mosièùny pistolet, zawór spustowy, pompè, wskaúnik 
ciðnienia, blokadè wieczka, chemicznie odporne wèùe, 
uszczelki i podkładki.  Do urzàdzenia dołàczone sà równieù 
dwie mosièùne dysze.  Pozwala na równomiernà aplikacjè 
ðrodków antyadhezyjnych, ðrodków do pielègnacji, 
impregnatów i uszczelniaczy.

Rozpylacz PERFECT z zasilaniem
 Elektrycznie zasilany rozpylacz
 do montaùu na beczce  
Wyposaùony w silnik zasilany pràdem stałym, umieszczony 
na powlekanej proszkowo stalowej podstawie. Całoðç 
umieszcza siè na beczce. Ponadto wyposaùony w 
chemicznie odporne rurki i wèùe oraz mosièùny pistolet. 
Pozwala na szybkà i równomiernà aplikacjè ðrodków 
antyadhezyjnych, ðrodków do pielègnacji, impregnatów 
i uszczelniaczy.

Mix Station
 Stacja do rozcieñczania i mieszania          
 skoncentrowanych ðrodków antyadhezyjnych  
Zaprojektowana specjalnie do mieszania i rozcieñczania 
skoncentrowanych ðrodków antyadhezyjnych do form 
i szalunków.  Zapewnia rozcieñczanie w prawidłowym 
stosunku i pozwala uniknàç błèdów.

Rozpylacz PERFECT 
z zasilaniem

Mix
Station

Rozpylacz 
PERFECT 

 Nox-Crete Europe Sp. z o.o. 
dystrybucja w Europie

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 17  

tel. 32 732-11-00 fax 32 732-11-11

 www.nox-crete.pl • info@nox-crete.pl

Pump 
Foamer 

Pump Foamer
 Pompa rèczna
 spieniacz 
Wytrzymały zbiornik oraz pistolet wykonane z 
polipropylenu, zaprojektowane specjalnie do wytwarzania 
intensywnej piany, która doskonale przylega równieù do 
powierzchni pionowych. Maksymalizuje działanie produktu 
do usuwania pozostałoðci cementu oraz betonu - Blast-Off 
oraz innychśðrodków konserwujàcych i zabezpieczajàcych.

Nox-Crete zapewnia obsługè serwisowà wszystkich oferowanych urzàdzeñ do aplikacji 
i mieszania. Równieù czèðci zamienne dostèpne sà bezpoðrednio w Nox-Crete.

Sprzèt do aplikacji

na zamówienie na zamówienie
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