
Od ponad 30 lat oferuje Bezpieczne i Niezawodne Produkty

APLIJUN
elektryczny pistolet do fugowania 
i nakładania zapraw
Aplijun to idealny sprzęt do nakładania materiałów gruntujących lub 
uszczelniających, zapraw, fug w stykach kamieni, wypełniania dylatacji 
lub spoin cegieł lub płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach.

Aplijun dostępny jest w dwóch modelach: Aplijun na baterie/akumulator 
i Aplijun z przewodem elektrycznym w celu podłączenia do prądu

   NARZĘDZIA

TEAIS jest specjalistycznym producentem materiałów 
chemii budowlanej stosowanych podczas realizacji 
inwestycji w czasie prowadzenia remontów, 
modernizacji obiektów lub renowacji zabytków. W 
1980 roku firma rozpoczęła produkcję specjalnych 
systemów hydroizolacyjnych i szybko zdobyła uznanie 
klientów, a swoją dbałością o jakość produktów 
stała się obecnie rozpoznawalną marką na kilku 
kontynentach. 
Oddział w Polsce powstał by umożliwić korzystanie 
z najnowszej technologii i wydajnych o najwyższej 
jakości produktów również w tej części Europy. 

Główne kategorie produktów Teais: hydroizolacje – na bazie mineralnej oraz żywic, materiały uszczelniające i 
dylatacyjne–poliuretanowe, epoksydowe oraz poliestrowe, tynki dekoracyjne i hydroizolacyjne, produkty do renowacji 
zabytków, materiały izolacyjne oraz antykorozyjne, zaprawy reprofilacyjne, masy samopoziomujące, bezspoinowy 
system ociepleń TEAIS TERM, dodatki, domieszki i barwniki do betonów lub zapraw, środki antyadhezyjne, specjalne 
środki   czyszczące i odtłuszczające, farby dekoracyjne, fluorescencyjne, materiały do zabezpieczenia, ochrony, 
dekoracji lub renowacji podłoży drewnianych, zmniejszające ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, ogniotrwałe betony, 
kleje, włókna ceramiczne, żywice na posadzki, chodniki lub boiska sportowe, a także sprzęt – pistolet do fugowania 
płytek lub klinkieru. 

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA 
DLA BUDOWNIC TWA I  PRZEMYSŁU

   MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE, DYLATACJE
VITROJUN
wysoko chemoodporna fuga do płytek

Vitrojun to dwukomponentowy produkt na bazie żywic 
epoksydowych, który po wymieszaniu ma konsystencję żelu. 
Stosowany do spoinowania i wykonania fug w posadzkach i na 
ścianach, w obszarach oddziaływania substancji chemicznych 
lub narażonych na intensywny ruch, zmiany temperatur lub 
mróz, w basenach, w nowobudowanych lub podczas prac 
remontowych obiektów przemysłowych, komercyjnych, 
a także do użytku domowego, Brak porowatości sprawia 
łatwość jego czyszczenia, doskonale nadaje się do stosowania 
w szpitalach, klinikach, sanitarnych pomieszczeniach 
wymagających utrzymania wysokiej czystości.

ESPUMAIS
jednokomponentowa pianka

Espumais to poliuretanowa, jednokomponentowa,
pęczniejąca pianka, bardzo stabilna, tiksotropowa, 
wiążąca pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

Stosowana do montażu ślusarki drzwiowej i okiennej, do 
wypełniania otworów i wnęk w ścianach lub do napraw izolacji 
akustycznych, aplikowana specjalnym pistoletem nakładanym 
bezpośrednio na opakowanie pianki.

FIJOPOL
dwuskładnikowa żywica poliestrowa do
szybkiego kotwienia

Fijopol  to dwuskładnikowy, tiksotropowy produkt 
w tubach na bazie żywic poliestrowych. Mieszanie 
komponentów następuje  podczas wytłaczania. 
szybko bezskurczowo twardnieje, osiągając wysoką 
wytrzymałość mechaniczną.

Stosowany do mocowania kotew w twardych podłożach 
betonowych, kamiennych, skalnych lub murowanych 
bloczkami.

LASTOIS POL
elastomerowo poliuretanowy uszczelniacz

Lastois Pol to elastomerowy klejący uszczelniacz na bazie poliuretanu, 
o wysokiej przyczepności do podłoża i przyspieszonej polimeryzacji 
dzięki wilgoci z powietrza.
Przeznaczony do elastycznych i wodoszczelnych połączeń różnych 
rodzajów podłoży. Stosowany do mocowania dachówek, falujących 
blachodachówek, drewnianych listew przypodłogowych, umywalek, 
zlewozmywaków, elastycznych elementów konstrukcyjnych,  a także 
do napraw połączeń rur, kanałów, do klejenia paneli ściennych, płyty 
z PCV oraz elementów poddanych dużym obciążeniom, wpływowi 
czynników atmosferycznych lub narażonych na uderzenia

   FARBY
BREPOIS
dwuskładnikowa żywica epoksydowa

Brepois to dwuskładnikowa żywica epoksydowa, 
stosowana jako powłoka grubowarstwowa (150 μm 
mokrej warstwy), idealnie nadaje się do malowania 
i zabezpieczania powierzchni z żelaza, stali lub 
betonu. Posiada wysoką odporność chemiczną 
dzięki czemu może być używana do zabezpieczenia 
szamb, zbiorników oraz na oczyszczalniach ścieków.

POLIURETANO 80/20
poliuretanowa farba do wnętrz i na zewnątrz

Poliuretano 80/20 to dwukomponentowa farba na 
bazie poliakrylowych i alifatycznych izocyjanianów, o 
doskonałym połysku, odporna na kredowanie, wykwity 
oraz działanie promieni UV.
Produkt idealny do pokryć powierzchni betonowych 
posadzek lub konstrukcji metalowych, stosowany 
wewnątrz lub na zewnątrz na poziomych lub pionowych 
podłożach.

PINTOX
antykorozyjna emalia chroniąca

Pintox to emalia na bazie żywic ze specjalnymi dodatkami, 
zapewniającymi właściwości antykorozyjne.
Stosowana na powierzchnie metalowe z żelaza lub stali, 
bez konieczności gruntowania, nawet na zardzewiałe 
powierzchnie metalowe po usunięciu luźnych cząstek 
rdzy. Produkt posiada doskonałą przyczepność do 
praktycznie każdego rodzaju powierzchni, również może 
być stosowany do metali nieżelaznych bez stosowania 
podkładu.

   ŚRODKI CZYSZCZĄCE
COAIS SUPER
bardzo aktywny środek na bazie kwasów 
czyszczący pozostałości cementowe i tlenki 

Coais Super to środek czyszczący o wysokim stężeniu substancji 
aktywnych i kombinacji kwasów oraz substancji powierzchniowo-
czynnych, który ma właściwości rozcieńczania i usuwania 
pozostałości cementu, betonu, wapna, zapraw lub rdzy.  

Używany do czyszczenia posadzek, ścian ceramicznych, szalunków, 
usuwania plam rdzy, osadów na kamieniach, odpadów cementu, 
betonu lub wapna. Przed aplikacją zaleca się wykonanie testu 
sprawdzającego skuteczność produktu.

BARNAIS IGNIFUGO
lakier chroniący drewno przed działaniem ognia

Barnais ignifugo to przeźroczysty lakier na bazie 
specjalnych żywic, który jest w stanie oprzeć się działaniu 
ognia na drewno tworząc jednolitą i wytrzymałą 
powłokę, stosowany wewnątrz pomieszczeń zapewnia 
nierozprzestrzenianie się ognia. 
Barnais ignifugo przeznaczony jest do ochrony i dekoracji 
powierzchni drewnianych nawet w wilgotnym środowisku 
wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, przemysłowych, 
hoteli, banków lub biur.

   MATERIAŁY DO DREWNA
TEAIS LASUR
chroniący i dekoracyjny lakier do drewna

Teais Lasur  to lakier na bazie rozpuszczalników  do 
ochrony drewna narażonego na działanie  czynników 
atmosferycznych, wilgoci, owadów, o doskonałej 
odporności na zmienne warunki pogodowe. 

Zastosowanie Teais lasur zapewnia optymalną ochronę 
porowatej struktury drewna podkreślając widok 
naturalnych słoi drewna, podwyższa trwałość elementów 
konstrukcyjnych, drewnianych ogrodzeń lub mebli 
ogrodowych. 
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DUREPOX AUTONIVELANTE
samopoziomująca epoksydowo cementowa 
zaprawa do napraw 

Durepox autonivelante to szybkowiążąca zaprawa na bazie żywicy 
epoksydowej i specjalnych dodatków, wzmocniona polipropylenem, o 
płynnej konsystencji i wysokiej wytrzymałości mechanicznej.
Stosowana do napraw posadzek przemysłowych, schodów, ramp 
przeładunkowych, doków lub miejsc wymagających wysokiej 
odporności i dużej trwałości, jako tymczasowa bariera przeciwko 
wilgoci podłoży bez paroizolacji, przed nałożeniem powłok 
posadzkowych. Używana też jako warstwa wyrównująca pod 
posadzki żywiczne, wykładziny winylowe lub podłogi drewniane, 
umożliwia szybkie wykonanie i oddanie posadzek do eksploatacji.

DUROAIS CAPA CONTINUA
ciągła przemysłowa posadzka

Duroais Capa Continua to produkt dwukomponentowy.

Jeden składnik proszkowy na bazie spoiw cementowych, 
kruszyw kwarcu i dodatków. Drugi płynny składnik na bazie 
kopolimerów żywicznych. 
Stosowany do wyrównania posadzek (różnice nie większe 
niż 5 mm) oraz jako warstwa wierzchnia do garaży, 
parkingów, stacji paliw.

EPOAIS VINICOLA
sanitarna epoksydowa posadzka

Epoais Vinicola to dwuskładnikowa farba epoksydowa, 
przeznaczona dla przemysłu spożywczego, o wysokiej 
odporności na wina, oliwę, rozpuszczalniki, węglowodory.

Stosowana w przemyśle spożywczym, głównie w sektorze  
winiarskim, w piwnicach składowania win, kadzi, również 
w przemyśle naftowym, młynach lub na tarasach.

   POSADZKI    POWŁOKI
GRAIS
powłoka z ziarnami marmuru

Grais to produkt na bazie granulowanego, sortowanego, 
wyczyszczonego marmuru i żywic syntetycznych, zapewnia 
dobrą przyczepność do podłoża, trwałość, zmywalność i 
odporność na warunki atmosferyczne. 
Stosowany jako ciągła powłoka dekoracyjna do ozdoby  
fasad budynków, sklepów, klatek schodowych, kawiarni, 
hoteli, restauracji. Grais to powłoka idealnie kryjąca 
ściany, powierzchnie poziome lub pionowe, używana do 
wnętrz lub na świeżym powietrzu. 

RELAIS SILOXANO
akrylowy i siloksanowy tynk wierzchni do wnętrz 
i na zewnątrz

Relais Siloxano to produkt o doskonałej wodoodporności, na 
bazie żywic akrylowych i klasyfikowanych kruszyw. 
Daje wysoki efekt dekoracyjny oraz możliwość „oddychania” 
ścian. 
Stosowany na różne podłoża jako tynk strukturalny z fakturą 
kamienia, zarówno nowobudowanych lub odnawianych 
obiektów. Szczególnie polecany dla naszych systemów 
dociepleń TEAIS TERM

PAVIMENTOS INFANTILES
elastyczna powłoka na bazie gumy i żywicy 
poliuretanowej
Teais pavimentos infantiles, to elastyczna i ciągła powłoka posadzkowa 
na bazie granulowanej gumy i żywicy poliuretanowej, idealna na place 
zabaw dla dzieci, na boiska sportowe, układana w dwu warstwach 
połączonych żywicą poliuretanową Teais pol SG.
System może być stosowany na twardych powierzchniach  (posadzki 
betonowe, posadzki lastriko, warstwy izolacyjne), mające pochylenie 
umożliwiające odprowadzanie wody. 
W celu zagwarantowania przyczepności do podłoża zaleca się zastosować 
warstwę gruntującą Impridur.  

teais capa color SG
1-4 mm

teais capa base SG
5-7 mm

teais pol SG impridur

teais capa color SG teais capa base SG

impridur

REPOIS P
jednowarstwowa zaprawa o strukturalnym 
wykończeniu

Repois P to jednowarstwowa zaprawa powłokowa, która 
po nałożeniu posiada widoczną strukturę szlachetnych 
kruszyw większych rozmiarów od tych zawartych w samej 
zaprawie. 
Używany do pokrywania elewacji zabytków, kościołów, 
ścian z bloczków, cegieł, zapewnia jednorodną, 
równomierną powłokę na murze w nowobudowanych 
obiektach, przy renowacji ścian lub fasad, a także przy 
wymianie starych powłok lub farb.

   MATERIAŁY GRUNTUJĄCE
CORROFIN
przeciwutleniający środek gruntujący

Corrofín to produkt antykorozyjny nowej generacji, 
całkowicie bezołowiowy, bez chromianu lub fosforanu cynku, 
ani innych tradycyjnych inhibitorów korozji, lecz o wysokich 
właściwościach antykorozyjnych i przeciwutleniających 
umożliwiających stosowanie nawet na powierzchnie lekko 
pokryte rdzą. 
Produkt stosowany jest w środowisku agresywnym lub 
do dowolnej aplikacji, która wymaga długoterminowej 
antykorozyjnej ochrony w najbardziej wymagających 
warunkach.

OXITAIS
podkład antykorozyjny na rdzę do 
zabezpieczenia metali

Oxitais to płynny produkt zawierający organiczne 
wypełniacze, używany jako konwerter rdzy do ochrony 
metali żelaznych, powstrzymuje procesy przed rdzewieniem, 
dodatkowo działa zapobiegawczo poprzez neutralizację 
powierzchni.
Stosowany na metalowe podłoża chłodzących zbiorników, 
kotłów, instalacji, podziemnych i naziemnych zbiorników, 
wewnętrz i na zewnętrz.

METAIS GPB
podkład antykorozyjny i farba

Metais GPB to przeciwutleniacz, podkład i równocześnie 
farba, na bazie syntetycznych żywic oraz pigmentów 
antykorozyjnych.
Używany do ochrony i dekoracji konstrukcji wszystkich 
typów metali żelaznych, 

CECOISFLEX FRAGUADO RÁPIDO
szybkowiążący klej do układania cegieł, płytek 
i ceramiki

Cecoisflex Fraguado Rápido to szybkowiążący klej na bazie 
modyfikowanego cementu, specjalnych dodatków i drobnych 
wyselekcjonowanych kruszyw.
 
Nadaje się do układania cegieł, płytek, ceramiki, marmuru lub 
elementów wykonanych ze szkła, w kuchniach, łazienkach, 
toaletach, laboratoriach, szpitalach, a także dachówek i łupku 
na skośnym dachu, do zastosowań wymagających szybkiego 
użytkowania.

ADHPI
klej do układania płyt kamiennych

Adhpi to szybkowiążący klej o wyższej wytrzymałości niż 
kleje cementowe, używany do układania płyt z kamienia, 
wodoszczelny, zapewnia pełną szczelność ułożonych okładzin 
oraz zapobiega powstawaniu jakichkolwiek zacieków i 
wykwitów. 
Stosowany jest jako klej do elementów wykonanych z marmuru 
lub granitu, służy do układania wykładzin podłogowych, 
do montażu cokołów przypodłogowych, wnęk wokół ram 
okiennych lub drzwiowych oraz stopni schodów, może być 
używany na powierzchniach poziomych i pionowych. 

LASTOIS BOND
elastyczny jednokomponentowy klej polimerowy

Lastois bond to klej na bazie polimerów MS, który 
wiążę (polimeryzuje) pod wpływem wilgoci w 
powietrzu, łatwy w stosowaniu, o konsystencji kitu, 
układany szpachelką. 

Przeznaczony do elastycznego wodoodpornego 
klejenia drewna, parkietu na starych płytkach, na 
balkonach, tarasach, w kuchniach, łazienkach i innych 
powierzchniach, także narażonych na działanie 
niekorzystnych warunków atmosferycznych.

   KLEJE
DUROASFALT
mikrobeton do napraw powierzchni asfaltowych

Duroasfalt to szybkowiążący mikrobeton o wysokiej 
wytrzymałości, składający się ze spoiw cementowych, 
włókien, ziaren kruszyw oraz pigmentów nadających 
czarny kolor, stosowany do wykonywania napraw 
powierzchni asfaltowych

MORIS CAPA FINA
cienkowarstwowa zaprawa naprawcza

Moris Capa Fina to specjalna zaprawa do renowacji
i napraw konstrukcji betonowych, na bazie specjalnych 
cementów o dużej wytrzymałości i przyczepności do 
podłoża. 

Stosowana do napraw i cienkowarstwowego 
wyrównywania powierzchni betonowych elementów 
konstrukcyjnych budowli oraz reprofilacji krawędzi lub 
dylatacji.

MORIS INHIBIDOR
zaprawa naprawcza zawierająca inhibitor korozji 
nie wymaga gruntowania 

Moris Inhibidor to zaprawa na bazie cementu, 
wyselekcjonowanych kruszyw, specjalnych dodatków i 
inhibitorów korozji, gotowa do użycia po wymieszaniu 
z wodą.
 
Stosowana do naprawy betonów uszkodzonych korozją 
zbrojenia, we wszystkich rodzajach konstrukcji, słupów, 
belek, balkonów lub płyt.

   ZAPRAWY SPECJALNE, TYNKI 

AGLUTAIS
emulsja podwyższa wytrzymałość, elastyczność 
i odporność chemiczną 

Aglutais to skoncentrowana emulsja na bazie żywic 
plastikowych dodawana do wody zarobowej betonów lub 
zapraw. Podwyższa ich wytrzymałość, elastyczność, odporność 
chemiczną, przyczepność do podłoża, kohezję oraz nadaje 
właściwości tiksotropowe. 
Aglutais jest stosowany do wykonania betonów lub zapraw 
wyrównujących podłoża, eliminuje ich pylenie, nadaje 
właściwości hydroizolacyjne powierzchniom zbiorników, 
pływalni, basenów, doskonale przylega do istniejących podłoży. 

CLAIS
barwniki do betonu i zapraw

Clais to proszkowy produkt, należący do chemicznej rodziny 
sulfonianów glinu i sodu oraz krzemianów w połączeniu 
z krystalicznymi cząstkami odpornymi na alkalia i na 
promieniowanie UV. 
Stosowany do betonu cementowego, zapraw lub lepiszczy 
wapiennych, nadaje jednolity kolor zachowując wszystkie 
parametry wytrzymałościowe. Idealny do betonów 
architektonicznych, prefabrykatów betonowych, zapraw, 
kostki brukowej, płyt chodnikowych, tynków elewacyjnych oraz 
zapraw do fugowania klinkieru lub naturalnego kamienia.

TEAIS ECOLOG AC
dodatek do betonu, degraduje LZO

Teais Ecolog-AC to fotokataliczny dodatek na bazie (TiO2), 
który redukuje wpływ środowiska na zanieczyszczenie 
atmosfery, eliminuje duże ilości tlenków azotu i innych lotnych 
związków organicznych (LZO), na zasadzie fotokatalizy 
powoduje samooczyszczanie powierzchni oraz degradację 
cząstek substancji organicznych. Teais ecolog-ac stosowany 
jest przy produkcji elementów prefabrykowanych na parkingi, 
płyt skwerów, parków, deptaków, chodników, posadzek 
przemysłowych, tuneli, zapraw jednowarstwowych, także przy 
wykonywaniu tynków elewacyjnych.   

   DODATKI DO BETONU 
CEPIS GUNITADO
hydroizolacja fundamentów i zbiorników

Cepis gunitado to produkt na bazie cementu, specjalnych 
dodatków oraz frakcjonowanych kruszyw, używany na podłoża 
betonowe do wykonania hydroizolacji odpornej na wpływ 
czynników atmosferycznych oraz na działanie ujemnego i 
dodatniego hydrostatycznego ciśnienia wody. 

Cepis gunitado stosowany jest do ochrony betonu przed 
agresywnym działaniem wody, przeznaczony do wykonania 
hydroizolacji fundamentów, silosów, elewacji, rur, ścian piwnic, 
tam, tuneli, galerii, basenów i zbiorników.

   HYDROIZOLACJE

TEAIS HIDROF
wodoodporna izolacja posadzek zewnętrznych

Teais Hidrof to bezbarwna ciecz na bazie specjalnych 
żywic, o wysokiej zdolności penetracji, stosowana do 
ochrony posadzek, tarasów, balkonów, dachów, redukuje 
wchłanianie i podciąganie wody przez porowate podłoża 
mineralne, z ceramiki, gresu, naturalnego kamienia. 

TEAIS IMPERCEM
elastyczna dwukomponentowa hydroizolacja

Teais Impercem to dwuskładnikowa hydroizolacja na bazie 
cementu, specjalnych wypełniaczy, dodatków i wodnej 
dyspersji syntetycznych polimerów.
Stosowany do uszczelniania ścian betonowych, na małych 
tarasach, balkonach, basenach, w kabinach prysznicowych, a 
także jako hydroizolacja powierzchni betonowych narażonych 
na działanie czynników zewnętrznych, soli odladzających, 
środowisk z obecnością siarczanów, chlorków.  używany 
również jako klej do płytek ceramicznych, mozaiki w łazienkach 
lub w basenach oraz do mocowania brodzików.


