
Stručný popis vybraných výrobkov z ponuky spoločnosti 
CHEMIKS

Uvedené  výrobky su súčasťami povrchovej stavebnej ochrany popísanej v katalógu systé-
mov ochrany.

ATLAS      GROUP



1. Epolis P 
Epolis® P je dvojzložková epoxidovominerálna, 
farbená podlahová hmota, ktorá sa používa  ako 
finálna vrstva priemyselných bezšpárových podláh 
v rôznych podlahových systémoch. Je určený pre  
všeobecné, priemyselné, chemické a potravinárske 
stavebníctvo, parkoviská , garáže, laboratória , tech-
nické miestnosti a pod. 

2. Epolis P-WSL3 
Epolis® P-WSL3 je modifikovaným dvojzložkovým 
epoxidovým pojivom  so širokým rozsahom použi-
tia. 
Môže sa používať ako pojivo podlahových hmôt, 
epoxidovominerálnych vyrovnávajúcich a stierko-
vacích hmôt a tiež  pre epoxidovosklenné lamináty. 
Epolis® P-WSL3 sa používa, ako podlahová hmota 
s prímesou farbených pieskov, dovoľuje získať  de-
koračné podlahy s veľmi vysokými mechanickými 
parametrami, vysokou oteruvzdornosťou a odol-
nosťou voči ťažkej automobilovej dopravy.

3. Epolis P-WSL2 
Epolis® P-WSL2 je modifikovaným dvojzložko-
vým epoxidovým pojivom  so širokým rozsahom 
použitia. 
Môže sa používať ako pojivo podlahových hmôt, 
epoxidovominerálnych vyrovnávajúcich stierko-
vých hmôt a tiež  pre epoxidovosklenné lamináty. 
Pri použití pre vyrovnávajúce stierkové hmoty sa 
kompozícia nanáša priamo na napenetrovaný 
betón.
Po rozmiešaní v príslušných pomeroch s drobným 
kremenným pieskom vytvára zmes určenú  
pre vyrovnávanie vodorovných betónových pod-
kladov. Použitie drti s rovnakou hrúbkou dovoľuje 
získať betóny a živičné zmesi s vysokými pevnost-
nými parametrami.
Epolis® P-WSL2 sa používa ako pojivo pre presý-
tenie tkaniny zo skleného vlákna, dovoľuje získať  
tekutinu a chemoodolné lamináty.

4. Epolis PP 
 Epolis® P-P je dvojzložkovou, epoxidovou živič-
nou kompozíciou používanou pre povrchové 
zabezpečenie stavebných podkladov všetkých 
druhov a tiež pre nátery kovových prvkov.
Epolis® P-P je určený pre použitie v objektoch 
ako napr.: priemyselné haly, sklady, parkoviská, 
garáže, pivnice  a pod.

Balenie: 
20 kg (zložka A + B)

Balenie: 
15 kg (zložka A + B)

Balenie: 
20 kg (zložka A + B), 
1200 kg (zložka A + B)  
- investment packaging

Balenie: 
 20 kg (zložka A + B) 
1300 kg (zložka A + B) 



5. Epolis PPW 
Epolis® PPW je farebnou, dvojzložkovou, vodoroz-
pustnou epoxidovou kompozíciou určenou pre  
povrchové zabezpečenie minerálnych podkladov.
Použitie: pre zabezpečenie a ochranu minerálnych 
podkladov (betón, cementové malty, potery, sád-
rové stierky  a pod.). predovšetkým je vhodný na 
podklady so zvýšenou vlhkosťou.

6. Epolis P-CF(3K) 
Epolis® P-CF (3K) je trojzložkovou, epoxidovou 
stierkovou lepiacou hmotou  určenou pre lepenie 
a špárovanie  krytín z keramiky odolnej voči kyseli-
nám,  bazaltových a uhľových obkladov, dlažieb a 
tvaroviek. Môže sa používať na vodorovné a zvislé 
povrchy. 

7. Epolis P-CF 
Epolis® P-CF (3K) je trojzložkovou, epoxidovou 
stierkovou lepiacou hmotou  určenou pre lepenie 
a špárovanie  krytín z keramiky odolnej voči kyseli-
nám,  bazaltových a uhľových obkladov, dlažieb a 
tvaroviek. Môže sa používať na vodorovné a zvislé 
povrchy. 

8. Epolis GL 
Epolis® GL je nízkolepkavou, dvojzložkovou, roz-
púšťadlovou epoxidovou kompozíciou  určenou 
pre spevnenie a impregnáciu betónového podkla-
du pod rôzne druhy izolácie, epoxidové povrchy,  
lamináty,  stierky,  bezšpárové podlahy, a tiež sa 
môže používať pre samostatné impregnovanie po-
vrchov betónu, stavebného kameňa, tehly klinkeru 
a pod. 

Balenie: 
15 kg (zložka A + B)

Balenie: 
30 kg (zložka A + B + C)

Balenie: 
5 kg (zložka A + B)

Balenie: 
15 kg (zložka A + B)



10. Ibruk A 
IBRUK A je jednozložkový, transparentný rozpúšťad-
lový preparát na báze akrylátovej živice, je určený 
pre ochranu a utesňovanie betónových podkladov v 
interiéroch a exteriéroch budov.
IBRUK A sa odporúča predovšetkým na čerstvé, povr-
chovo vytvrdené,  betónové povrchy,  spľňa ochrannú 
funkciu pred príliš rýchlym vyparovaním vody, ktorá 
je nutná  v priebehu viazania betónu.
Môže sa tiež používať pre ochranu  tvrdých (vyzre-
tých) betónových podkladov a cementových a vápen-
nocementových mált.

11. Epolis GW 
Epolis® GW je dvojzložkovou, vodorozpustnou 
epoxidovou kompozíciou určenou pre penetráciu 
a impregnovanie minerálnych podkladov. Je to 
nepigmentovaný preparat, neobsahuje organické 
rozpúšťadla.
Použitie: pre samostatné zabezpečenie a ochranu 
minerálnych podkladov (betón, cementové malty,  
minerálne potery, sádrové stierky a pod.), pre pe-
netráciu  podkladu pred nanesením ďalšiej živičnej 
vrstvy  napr. farby Epolis® PPW, pre miestnosti, ktoré 
su náchylné na vlhkosť (napr. pivnice), pre použitie 
v interiéroch a exteriéroch budov - garáže, parkovis-
ká, sklady, technické miestností, priemyselné haly 
a pod. Vyznačuje sa ľahkou aplikáciou, výbornou 
prídržnosťou k betónu, paropriepustnosťou, môže 
sa nanášať  na vlhké podklady  (s vlhkosťou  max. 
10%)

12. Kamsil 
KAMSIL je jednozložkový, transparentný roz-
púšťadlový preparát,  obsahuje siloxanovú 
živicu, je určený pre interiéry a exteriéry budov. 
Je to vysokokvalitný  hydrofóbny a penetračný 
prostriedok pre všeobecné použitie  na mine-
rálne podklady, vrátane silne alkalických.  Pou-
žíva sa pre vodovzdornú impregnáciu savých a 
poréznych stavebných materiálov.

Balenie: 
20 kg

Balenie: 
20 kg

Balenie: 
15 kg (zložka A + B)

Sme výrobcom materiálov, preto môžeme modifikovať a prispôsobovať produkty potrebám konkrét-
nych investicií a/alebo investičným podmienkam, a tiež jsme schopni modifikovať riešenia a vlastno-
sti hotových výrobkov. Sme schopni vyhovieť potrebám každého investora a/alebo realizátora.

9. Bajmiks PGJ 
Bajmiks PGJ je  jednozložkovým nízkolepkavým 
roztokom polyuretánovej živice a organických 
rozpúšťadiel, ktorý obsahuje katalizátor chemické-
ho tuhnutia. Bajmiks PGJ je určený pre penetráciu 
betónových podkladov pod povrchové zabezpe-
čenie z polyuretanových živíc a tiež pre penetráciu 
rôznych druhov dilatačných špár, ktoré sa následne  
vyplňujú utesňovacou hmotou. Môže sa používať  
ako penetračný prostriedok a impregnát na  iné 
druhy stavebných materiálov ako napr: tehla, klin-
ker, eternit, sádra, a tiež ako penetračný prostrie-
dok na  kovové povrchy pred nanesením povrcho-
vej ochrany v podobe polyuretánových výrobkov.

Balenie: 
5 kg

www.atlas.com.pl      www.chemiks.com.pl 

Oddelenie exportu ATLAS
Zgierz (Poľsko), ul. Szczawińska 52A
Tel.: (+4842) 714 07 92
mob.: (+48) 603 096 056
e-mail: eksport@atlas.com.pl, grazyna@atlas.com.pl

Technické poradenstvo
mob.: (+48) 603 869 699,  (+48) 603 096 053
E-mail: zbigniew.siecinski@chemiks.com.pl, dareks@atlas.com.pl  

CHEMIKS

Łubna 60 (Poľsko), 05-532 Baniocha,
gm. Góra Kalwaria
Tel.: (+4822) 736 36 60
Fax: (+4822) 736 36 61
E-mail: chemiks@chemiks.com.pl


