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Posadzki epoksydowe 
tworzy się przez aplikację 
odpowiednich żywic na wylew
kę betonową w ramach danego 
systemu, określonego przez 
wymagania inwestora. 

Od wielu lat stosowane 
są przede wszystkim w budow
nictwie przemysłowym i komer
cyjnym. Wykorzystywano je w 
halach produkcyjnych, biurow
cach czy na parkingach. Od 
jakiegoś czasu posadzki 
żywiczne są również coraz 

częściej wybierane przez 
klientów indywidualnych, 

którzy dekorują swój dom 
szukają rozwiązań Łączą

cych bardzo dobrą trwałość 
z ciekawą estetyką. 

Firma itBUD jako producent 
chemii budowlanej, w swoJeJ 

ofercie posiada szereg różnego 
rodzaju materiałów i syste

mów, do wykonania tego 
rodzaju podłogi. Są to 

systemy parkingowe, 
antypoślizgowe, samo

rozlewne, malowane 
oraz Łatwozmywalne. 

Posadzki epoksydowe 
tworzy się przez aplikację 
odpowiednich żywic na wylew
kę betonową w ramach danego 
systemu, określonego przez 
wymagania inwestora. 

Od wielu lat stosowane 
są przede wszystkim w budow
nictwie przemysłowym i komer
cyjnym. Wykorzystywano je w 
halach produkcyjnych, biurow
cach czy na parkingach. Od 
jakiegoś czasu posadzki 
żywiczne są również coraz 

częściej wybierane przez 
klientów indywidualnych, 

którzy dekorują swój dom 
szukają rozwiązań Łączą

cych bardzo dobrą trwałość 
z ciekawą estetyką. 

Firma itBUD jako producent 
chemii budowlanej, w swoJeJ 

ofercie posiada szereg różnego 
rodzaju materiałów i syste

mów, do wykonania tego 
rodzaju podłogi. Są to 

systemy parkingowe, 
antypoślizgowe, samo

rozlewne, malowane 
oraz Łatwozmywalne. 

Posadzki epoksydowe tworzy się przez 
aplikację odpowiednich żywic na wylew
kę betonową w ramach danego systemu, 
określonego przez wymagania inwestora. 

Od wielu lat stosowane są przede wszyst
kim w budow nictwie przemysłowym 
i komer cyjnym. Wykorzystuje się je w ha
lach produkcyjnych, biurow cach czy na 
parkingach. Od jakiegoś czasu posadzki 
żywiczne są również coraz częściej wybie
rane przez klientów indywidualnych, któ
rzy dekorują swój dom i szukają rozwiązań 
łączą cych bardzo dobrą trwałość z ciekawą 
estetyką.

Firma itBUD jako producent chemii budowla
nej, w swojej ofercie posiada szereg różnego 
rodzaju materiałów i syste mów, do wykona
nia tego rodzaju podłogi. Są to systemy par
kingowe, antypoślizgowe, samo rozlewne, 
oraz malowane.
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itPOX Posadzki żywiczne – systemy itBUD

itPOX SL SYSTEM Samorozlewny system posadzkowy oparty na bazie żywic 
epoksy dowych. 
itPOX SL SYSTEM jest specjalistycznym rozwiązaniem 
przeznaczo nym do stosowania w obiektach przemysło
wych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie 
i ciężkie warunki eksploatacyjne. Szczególnie zalecany 
w obszarach suchych o wysokich wymogach sanitarnych. 

Zastosowanie: obiekty techniczne, obiekty magazynowe 
i logistyczne, obiekty produkcji suchej, obiekty socjalne, 
obiekty wystawiennicze.

• Szybkość aplikacji
• Wysoka odporność mechaniczna
• Wysoka odporność chemiczna
• Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie

środowiska mokrego

Grubość systemu: ok 0,7 mm
Kolorystyka: wg tabeli kolorów itBUD

itPOX TLX SYSTEM Cienkopowłokowy strukturalny system posadzkowy 
oparty na bazie żywic epoksydowych. 
itPOX TLX SYSTEM jest ekonomicznym i uniwersalnym roz
wiązaniem przeznaczonym do stosowania w zamkniętych 
obiektach przemysło wych oraz parkingowych i garażowych, 
narażonych na lekkie i średnie warunki eksploatacyjne. 

Zastosowanie: obiekty techniczne, obiekty magazynowe, 
obiekty produkcji lekkiej, obiekty socjalne, obiekty wysta
wiennicze, garaże przydomowe

• Łatwość w aplikacji
• Wysoka odporność mechaniczna
• Wysoka odporność chemiczna
• Łatwość utrzymania czystości
• Lekka antypoślizgowość
• Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie 

środowiska mokrego

Grubość systemu: ok. 1 mm 
Kolorystyka: wg tabeli kolorów itBUD

itPOX TL SYSTEM Cienkopowłokowy system posadzkowy o strukturze 
gładkiej, oparty na bazie żywic epoksydowych. 
itPOX TL SYSTEM stanowi ekonomiczne i uniwersalne 
rozwiązanie przeznaczone do stosowania w zamkniętych 
obiektach przemysłowych oraz parkingowych i garażowych 
narażonych na lekkie i średnie warun ki eksploatacyjne. 

Zastosowanie: obiekty techniczne, obiekty magazynowe, 
obiekty produkcji lekkiej, obiekty socjalne, obiekty wysta
wiennicze, garaże przydomowe

• Łatwość w aplikacji
• Wysoka odporność mechaniczna
• Wysoka odporność chemiczna
• Łatwość utrzymania czystości
• Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie 

środowiska mokrego

Grubość systemu: ok. 1 mm 
Kolorystyka: wg tabeli kolorów itBUD 

WARSTWA
TL System
1. Gruntująca
2. Zasadnicza
3. Wykończeniowa

KOMPONENTY

itPOX 100 Z
itPOX 200 (RAL)
itPOX 200 (RAL)

WARSTWA
TLX System
1. Gruntująca
2. Zasadnicza
3. Wykończeniowa

KOMPONENTY

itPOX 100 Z
itPOX 200 (RAL)
itPOX 200 (RAL)

WARSTWA
SL System
1. Gruntująca
2. Zasadnicza

KOMPONENTY

itPOX 100 Z
itPOX 200 (RAL)
+wypełnienie mineralne



Antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic 
epoksy dowych i naturalnego kruszywa kwarcowego. 
itPOX PARKING SYSTEM jest specjalistycznym rozwiąza
niem przeznaczonym do stosowania na wewnętrznych ga
rażach i miejscach postojowych 

Zastosowanie: ciągi jezdne, miejsca postojowe, rampy 
zjazdowe

• Powierzchnia antypoślizgowa z opcją indywidualnego
dostosowania do stref użytkowych

• Wysoka odporność mechaniczna
• Wysoka odporność chemiczna
• Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie 

środowiska mokrego

Grubość systemu: > 1,5 mm 
Kolorystyka: wg tabeli kolorów itBUD 

itPOX PARKING SYSTEM 

itPOX SR SYSTEM Antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic 
epoksy dowych i naturalnego kruszywa kwarcowego. 
itPOX SR SYSTEM jest specjalistycznym rozwiązaniem 
przeznaczo nym do stosowania w obiektach przemysło
wych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie 
i ciężkie warunki eksploatacyjne. 

Zastosowanie: obiekty produkcji ciężkiej, obiekty produkcji 
mokrej, obiekty magazynowe i logistyczne, obiekty tech
niczne, rampy załadunkowe, akumulatorownie, kuchnie 
przemysłowe.

• Powierzchnia antypoślizgowa z opcją indywidualnego
dostosowania do stref użytkowych

• Wysoka odporność mechaniczna
• Wysoka odporność chemiczna
• Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie

środowiska mokrego

Grubość systemu: > 2 mm 
Kolorystyka: wg tabeli kolorów itBUD

WARSTWA
Parking System
1. Gruntująca
1. Posypka
2. Zasadnicza
3. Wykończeniowa

KOMPONENTY

itPOX 100 Z
piasek 0,20,8
itPOX 200 (RAL)
itPOX 200 (RAL)

WARSTWA
SR System
1. Gruntująca
1. Posypka
2. Zasadnicza
2. Posypka
3. Wykończeniowa

KOMPONENTY

itPOX 100 Z
piasek 0,20,8 (luźny zasyp)
itPOX 200 (RAL)
piasek 0,20,8 (pełny zasyp)
itPOX 200 (RAL)



itPOX Posadzki żywiczne – systemy itBUD

itPOX COLOR QUARTZ A

itPOX COLOR QUARTZ B

Antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic 
epoksydo wych i barwionego kruszywa kwarcowego. Typ 
zasypywany. 
itPOX COLOR QUARTZ A jest specjalistycznym rozwiąza
niem przezna czonym do stosowania w obiektach przemy
słowych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie 
i ciężkie warunki eksploatacyjne. 

Zastosowanie: obiekty produkcji ciężkiej, obiekty produkcji 
mokrej, obiekty magazynowe i logistyczne, obiekty tech
niczne, rampy przeładunkowe, akumulatorownie, kuchnie 
przemysłowe, obiekty wystawiennicze

• Powierzchnia antypoślizgowa z opcją indywidualnego 
dostosowania do stref użytkowych

• Wysoka odporność mechaniczna
• Wysoka odporność chemiczna
• Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie 

środowiska mokrego
• Wysoka estetyka

Grubość systemu: > 2 mm 
Kolorystyka: wg tabeli kolorów itBUD

Lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie 
żywic epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowe-
go. Typ zacierany. 
itPOX COLR QUARTZ B stanowi specjalistyczne rozwią
zanie przezna czone do stosowania w obiektach przemy
słowych, technicznych i socjalnych narażonych na średnie 
i ciężkie warunki eksploatacyjne. 

Zastosowanie: obiekty produkcji ciężkiej, obiekty produkcji 
mokrej, obiekty magazynowe i logistyczne, obiekty tech
niczne, rampy przeładunkowe, akumulatorownie, kuchnie 
przemysłowe, obiekty wystawiennicze

• Powierzchnia lekko antypoślizgowa
• Wysoka odporność mechaniczna
• Wysoka odporność chemiczna
• Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie 

środowiska mokrego
• Wysoka estetyka

Grubość systemu: > 2 ,5 mm
Kolorystyka: wg tabeli kolorów itBUD

itPOX COLOR OUARTZ B 

WARSTWA 
Color Quartz B 
1. Gruntująca 
1. Posypka 
2. Zasadnicza 
2.Posypka 
3. Wykończeniowa 

.. 

KOMPONENTY 

itPOX100 Z 
piasek 0,2-0,8 (luźny zasyp) 
itPOX 200 (RAL) 
kruszywo barwione 0,4-0,8 (pełny zasyp) 
itPOX400 

Lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic 
epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowego. Typ zacierany . 

itPOX COLR QUARTZ B stanowi specjalistyczne rozwiązanie przezna
czone do stosowania w obiektach przemysłowych, technicznych 
i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne. 

Zastosowanie: obiekty produkcji ciężkiej, obiekty produkcji mokrej, 
obiekty magazynowe i logistyczne, obiekty techniczne, rampy 
przeładunkowe, akumulatorownie, kuchnie przemysłowe, obiekty 
wystawiennicze 

• Powierzchnia lekko antypoślizgowa
• Wysoka odporność mechaniczna
• Wysoka odporność chemiczna
• Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska
mokrego

• Wysoka estetyka

Grubość systemu: > 2 ,5 mm 
Kolorystyka: wg tabeli kolorów itBUD 

WARSTWA
SR System
1. Gruntująca
1. Posypka
2. Zasadnicza
2. Posypka
3. Wykończeniowa

KOMPONENTY

itPOX 100 Z
piasek 0,10,5 (luźny zasyp)
itPOX 200 (RAL)
piasek 0,20,8 (pełny zasyp)
itPOX ST

WARSTWA
SR System
1. Gruntująca
1. Posypka
2. Zasadnicza
2. Posypka
3. Wykończeniowa

KOMPONENTY

itPOX 100 Z
piasek 0,20,8 (luźny zasyp)
itPOX 200 (RAL)
kruszywo barwione 0,40,8 (pełny zasyp)
itPOX ST

itPOX COLOR OUARTZ B 

WARSTWA 
Color Quartz B 
1. Gruntująca 
1. Posypka 
2. Zasadnicza 
2.Posypka 
3. Wykończeniowa 

.. 

KOMPONENTY 

itPOX100 Z 
piasek 0,2-0,8 (luźny zasyp) 
itPOX 200 (RAL) 
kruszywo barwione 0,4-0,8 (pełny zasyp) 
itPOX400 

Lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic 
epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowego. Typ zacierany . 

itPOX COLR QUARTZ B stanowi specjalistyczne rozwiązanie przezna
czone do stosowania w obiektach przemysłowych, technicznych 
i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne. 

Zastosowanie: obiekty produkcji ciężkiej, obiekty produkcji mokrej, 
obiekty magazynowe i logistyczne, obiekty techniczne, rampy 
przeładunkowe, akumulatorownie, kuchnie przemysłowe, obiekty 
wystawiennicze 

• Powierzchnia lekko antypoślizgowa
• Wysoka odporność mechaniczna
• Wysoka odporność chemiczna
• Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska
mokrego

• Wysoka estetyka

Grubość systemu: > 2 ,5 mm 
Kolorystyka: wg tabeli kolorów itBUD 



itPOX COLOR OUARTZ B 

WARSTWA 
Color Quartz B 
1. Gruntująca 
1. Posypka 
2. Zasadnicza 
2.Posypka 
3. Wykończeniowa 

.. 

KOMPONENTY 

itPOX100 Z 
piasek 0,2-0,8 (luźny zasyp) 
itPOX 200 (RAL) 
kruszywo barwione 0,4-0,8 (pełny zasyp) 
itPOX400 

Lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic 
epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowego. Typ zacierany . 

itPOX COLR QUARTZ B stanowi specjalistyczne rozwiązanie przezna
czone do stosowania w obiektach przemysłowych, technicznych 
i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne. 

Zastosowanie: obiekty produkcji ciężkiej, obiekty produkcji mokrej, 
obiekty magazynowe i logistyczne, obiekty techniczne, rampy 
przeładunkowe, akumulatorownie, kuchnie przemysłowe, obiekty 
wystawiennicze 

• Powierzchnia lekko antypoślizgowa
• Wysoka odporność mechaniczna
• Wysoka odporność chemiczna
• Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska
mokrego

• Wysoka estetyka

Grubość systemu: > 2 ,5 mm 
Kolorystyka: wg tabeli kolorów itBUD 



itPOX 100 Z 
UNIWERSALNA ŻYWICA EPOKSYDOWA DO ZASTOSOWAŃ TECHNICZNYCH

Dwukomponentowa, transparentna żywica epoksydowa do uniwersalnego 
stosowania. 

Zastosowanie:
• Do impregnacji i gruntowania wysezonowanych podłoży betonowych 

i jastrychów polimerowych.
• Do wykonywania warstw wyrównawczych i jastrychów polimerowych.
• Do wykonywania warstw podkładowych w systemach z posypką z kruszywa

kwarcowego.
• Do wykonywania laminatów epoksydowoszklanych.
• Do kotwienia elementów w różnego typu podłożach.

Opakowania: 6,5 kg, 13 kg, 22,1 kg      Zużycie: zależne od zastosowania – patrz karta techniczna produktu 

itPOX 100 ST 
UNIWERSALNA ŻYWICA EPOKSYDOWA DO ZASTOSOWAŃ TECHNICZNYCH

Dwukomponentowa, transparentna żywica epoksydowa bez zawartości 
rozpuszczalników. 

Zastosowanie:
• Do impregnacji i gruntowania wysezonowanych podłoży betonowych

i jastrychów polimerowych.
• Do wykonywania warstw wyrównawczych i jastrychów polimerowych.
• Do wykonywania warstw podkładowych w systemach z posypką z kruszywa

kwarcowego.
• Do wykonywania laminatów epoksydowoszklanych.
• Do kotwienia elementów w różnego typu podłożach.

Opakowania: 7 kg, 15,4 kg, 29,4 kg      Zużycie: zależne od zastosowania – patrz karta techniczna produktu

itPOX 200  
PIGMENTOWANA ŻYWICA EPOKSYDOWA

Dwukomponentowa, pigmentowana żywica epoksydowa z dodatkiem  
wypełniaczy mineralnych. 

Zastosowanie:
• Do wykonywania posadzek cienkopowłokowych i samorozlewnych.
• Do wykonywania warstw wykończeniowych w przemysłowych oraz 

parkingowych systemach na bazie kruszywa kwarcowego.

Kolorystyka: RAL 7035 szary jasny, RAL 7032 szary oliwkowy, 
RAL 7001 – szary stalowy, RAL 7023 szary betonowy, RAL 7016 antracyt, 
RAL 9005 czarny, RAL 1011 beżowy, RAL 1001 brązowy, RAL 5024 niebieski 
jasny, RAL 5023 niebieski, RAL 6001 zielony, RAL 3009 bordowy 

Opakowania: 20 kg      Zużycie: zależne od zastosowania – patrz karta techniczna produktu

itPOX posadzki żywiczne – produkty



*Produkt dostępny na zamówienie

itPOX 400 
BEZBARWNA ŻYWICA EPOKSYDOWA*

Dwukomponentowa, transparentna żywica epoksydowa bez zawartości 
rozpuszczalników. 

Zastosowanie:
• Jako spoiwo w przemysłowych i dekoracyjnych posadzkach na bazie 

barwionego kruszywa kwarcowego oraz kruszywa
mineralnosyntetycznego.

• Do wykonywania warstw wykończeniowych w przemysłowych
i dekoracyjnych systemach na bazie płatków polimerowych
oraz barwionego kruszywa kwarcowego.

Opakowania: 7 kg, 15,4 kg, 29,4 kg     Zużycie: zależne od zastosowania – patrz karta techniczna produktu

itPOX GP 
GŁĘBOKO PENETRUJĄCY PREPARAT EPOKSYDOWY

Bezbarwny, głęboko penetrujący preparat epoksydowy do powierzchni 
betonowych. 

Zastosowanie:
• Do wzmacniania i uszczelniania podłoży betonowych i jastrychów

cementowych.
• Jako środek przeciwpylący do posadzek przemysłowych poddawanych

intensywnej eksploatacji.

Opakowania: 12 kg, 24 kg     Zużycie: zależne od zastosowania – patrz karta techniczna produktu



Kolorystyka*

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018

1019 1020 1021 1023 1024 1027 1028 1032 1033 1034 1037 2000 2001 2002 2003 2004

2008 2009 2010 2011 2012 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3007 3009 3011 3012 3013

3014 3015 3016 3017 3018 3020 33022 3027 3028 3031 4001 4002 4003 4004 4005 4006

4007 4008 4009 4010 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5012

5013 5014 5015 5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023 5024 6000 6001 6002 6003 6004

6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020

6021 6022 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6032 6033 6034 6037 7000 7001 7002 7003

7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7023 7024 7026

7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7042 7043 7044 7045 7046

7047 8000 8001 8002 8003 8004 8007 8008 8011 8012 8014 8015 8016 8017 8019 8022

8023 8024 8025 8028 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9010 9011 9016 9017 9018

RAL1035 1036 2013 3032 3033 4011 4012 5025 5226 6035 6036 7048 8029 9022 9023

*Kolor widoczny na zdjęciu może nie odzwierciedlać koloru rzeczywistego.



Oferujemy naturalne piaski kwarcowe pochodzące z najczystszych złóż w Polsce. 
Nasze naturalne piaski kwarcowe charakteryzują się:
• precyzyjną krzywą przesiewu
• sferycznym kształtem ziarna
• zawartością czystego kwarcu powyżej 99%
• najwyższymi parametrami wytrzymałościowymi
• różnorodnością granulacji

Karta piasków kwarcowych technicznych

Karta mieszanek piasków kwarcowych

SZARY – 01

01 – 03 01 – 05 02 – 08 04 – 08 08 – 12

12 – 16 14 – 20 16 – 24 20 – 40

ZIELONY – 03

ŻÓŁTY – 05

SZARY – 01/1

ZIELONY – 03/1

ŻÓŁTY – 05/1

SZARY – 01/2

ZIELONY – 03/2

ŻÓŁTY – 05/2

CZERWONY – 02

NIEBIESKI – 04

BEŻOWY – 06

CZERWONY – 02/1

NIEBIESKI – 04/1

BEŻOWY – 06/1

CZERWONY – 02/2

NIEBIESKI – 04/2

BEŻOWY – 06/2



www.itbud.com.pl

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel. 22 566 42 65


