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Impregnaty 
do kamienia

WOKÓ£  DDOMU

P R E Z E N TA C J A

POLITUR MARMOR

Rodzaj: œrodek polerski na granity i marmury

Dzia³anie: nadaje po³ysk, usuwa zanieczyszczenia, nab³yszcza 

i konserwuje

GLANZ POLER

Rodzaj: koncentrat czyszcz¹co-nab³yszczaj¹cy na granity, marmury, 

lastryko

Dzia³anie: usuwa plamy ¿ywiczne i po zniczach, nadaje po³ysk

ANTY-POLER

Rodzaj: ekologiczny (biodegradalny w 90%), zapachowy, niezawieraj¹cy

rozpuszczalników œrodek przeciwpoœlizgowy

Dzia³anie: zmniejsza po³ysk (efekt natychmiastowy); do stosowa-

nia w bankach, hotelach, halach dworcowych oraz mieszkaniach

BF-1, BF-2

Rodzaj: impregnaty akrylowo-silikonowe na piaskowiec, wapñ,

dolomit i ceramikê

Dzia³anie: zabezpieczaj¹ pow³okê mineraln¹ przed wp³ywami atmo-

sferycznymi; nadaj¹ wodoodpornoœæ, pog³êbiaj¹ naturaln¹ barwê,

zachowuj¹ strukturê kamienia, chroni¹ przed pleœni¹ i zagrzybieniem,

preparaty wodoodporne

BF-3

Rodzaj: impregnat na bazie ¿ywicy metylosilikonowej

Dzia³anie: impregnacja wodoodporna materia³ów budowlanych:

cegie³, pustaków, piaskowca, wapienia; penetracja wp³ywaj¹ca na

uszczelnienie struktury materia³u i krótki czas ¿elowania (ok. 60 s);

pogrubia strukturê kamienia

SILICONE GLAZURE

Rodzaj: emulsja pielêgnacyjno-polerska do glazury, terakoty i gresu

Dzia³anie: usuwa zanieczyszczenia, nadaje po³ysk i konserwuje;

czas schniêcia 3 minuty

POLITUR LASTRIC

Rodzaj: emulsja impregnuj¹co-polerska na lastryko; zawiera twarde

woski

Dzia³anie: nadaje po³ysk, usuwa zanieczyszczenia, nab³yszcza i konser-

wuje

BEFASIL

Rodzaj: œrodek jednosk³adnikowy, jasnobr¹zowy, silikonowo-

krzemianowy do impregnacji wodoodpornej i osuszania œcian,

murów i elewacji: tynki cementowo-wapienne, kamieñ wapienny,

ceg³a bia³a, ceg³a palona, ceramika, gresy, lastryko

Dzia³anie: chroni przed pleœni¹, zagrzybieniem; osusza i zabez-

piecza œciany i elewacje budynków; produkt ekologiczny, nie zawie-

ra aromatów; zwi¹zki krzemianowe zwielokrotniaj¹ dzia³anie

absorpcyjne preparatu; zabieg impregnacji mo¿e odbywaæ siê 

we wszystkich temperaturach dodatnich przez natryskiwanie lub

nanoszenie pêdzlem; wydajnoœæ od 2-3 m2/l (w zale¿noœci od rodza-

ju pod³o¿a)

STEIN KRISTALIZER POLITUR

Rodzaj: jednosk³adnikowy krystalizator do kamienia naturalnego 

i sztucznego

Dzia³anie: utwardza i uszczelnia strukturê kamienia, pog³êbia

kolorystykê, nadaje trwa³¹ politurê

STEIN KRISTALIZER POLITUR SPECJAL

Rodzaj: jednosk³adnikowy krystalizator do kamienia (100% teflonu

DUPONT)

Dzia³anie: utwardza i uszczelnia strukturê kamienia (samoczynne

chemiczne utwardzenie), pog³êbia kolorystykê, nadaje trwa³¹ poli-

turê

STEIN KRISTALIZER POLITUR SPECJAL-VAX

Rodzaj: krystalizator kamienia; kompozycja teflonu i twardych

wosków nieulegaj¹cych biodegradacji

Dzia³anie: bardzo du¿a penetracja w g³¹b kamienia; zamykanie

mikroporów, utrwalanie koloru

METAPOX

Rodzaj: lekko p³ynny, epoksydowy œrodek wi¹¿¹cy

Dzia³anie: likwidowanie pêkniêæ, zarysowañ na marmurze, grani-

cie i piaskowcu

CHEM-SSTONE JJBB

Ujazdowo 31, 06-400 Ciechanów

tel. 023 672 92 42, tel./faks 023 672 55 11

www.bukacki.com.pl, e-mail: bukacki@bukacki.com.pl

INFORMACJE DDODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: w sprzeda¿y hurtowej i detalicznej

Aprobaty i certyfikaty: Atesty Higieniczne PZH

Us³ugi: doradztwo techniczne, transport

Pozosta³a oferta: bezbarwny, p³ynny lub zagêszczony klej poli-

estrowy
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