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SYSTEMY POSADZEK EPOKSYDOWYCH

itPOX

SYSTEM PARKINGOWY
SYSTEM PRZEMYSŁOWY SR
KAMIENNY DYWAN
SYSTEM SAMOROZLEWNY
SYSTEMY MALOWANE

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

Posadzki
epoksydowe
tworzy się przez aplikację
odpowiednich żywic na wylewkę betonową w ramach danego
systemu, określonego przez
wymagania inwestora.
Od wielu lat stosowane
są przede wszystkim w budownictwie przemysłowym i komercyjnym. Wykorzystywano je w
halach produkcyjnych, biurowcach czy na parkingach. Od
jakiegoś
czasu
posadzki
żywiczne są również coraz

częściej wybierane przez
klientów indywidualnych,
którzy dekorują swój dom
i szukają rozwiązań łączących bardzo dobrą trwałość
z ciekawą estetyką.
Firma itBUD jako producent
chemii budowlanej, w swojej
ofercie posiada szereg różnego
rodzaju materiałów i systemów, do wykonania tego
rodzaju podłogi. Są to
systemy
parkingowe,
antypoślizgowe, samorozlewne, malowane
oraz łatwozmywalne.

itPOX POSADZKI ŻYWICZNE - SYSTEMY itBUD
itPOX PARKING SYSTEM

Antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i naturalnego kruszywa kwarcowego.
itPOX PARKING SYSTEM jest specjalistycznym rozwiązaniem
przeznaczonym do stosowania na wewnętrznych garażach
i miejscach postojowych
Zastosowanie: ciągi jezdne, miejsca postojowe, rampy zjazdowe
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WARSTWA

KOMPONENTY

1. Gruntująca
1. Posypka
2. Zasadnicza
3. Wykończeniowa

itPOX 100 Z
piasek 0,2-0,8
itPOX 200 (RAL)
itPOX 200 (RAL)

Parking System

• 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

Samorozlewny system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych.
itPOX SL SYSTEM jest specjalistycznym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w obiektach przemysłowych, technicznych
i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne.
Szczególnie zalecany w obszarach suchych o wysokich wymogach
sanitarnych.

itPOX SL SYSTEM

2

Zastosowanie: obiekty techniczne, obiekty magazynowe i logistyczne,
obiekty produkcji suchej, obiekty socjalne, obiekty wystawiennicze.
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• Szybkość aplikacji
• Wysoka odporność mechaniczna
• Wysoka odporność chemiczna
• Wysoka odporność na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska
mokrego

WARSTWA

KOMPONENTY

1. Gruntująca
2. Zasadnicza

itPOX 100 Z
itPOX 200 (RAL)
+ wypełnienie mineralne

SL System

Antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i naturalnego kruszywa kwarcowego.
itPOX SR SYSTEM jest specjalistycznym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w obiektach przemysłowych, technicznych
i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne.

itPOX SR SYSTEM
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Zastosowanie: obiekty produkcji ciężkiej, obiekty produkcji mokrej,
obiekty magazynowe i logistyczne, obiekty techniczne, rampy
załadunkowe, akumulatorownie, kuchnie przemysłowe.
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WARSTWA

KOMPONENTY

1. Gruntująca
1. Posypka
2. Zasadnicza
2. Posypka
3. Wykończeniowa

itPOX 100 Z
piasek 0,2-0,8 (luźny zasyp)
itPOX 200 (RAL)
piasek 0,2-0,8 (pełny zasyp)
itPOX 200 (RAL)

SR System

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

• 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

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

itPOX TLX SYSTEM
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WARSTWA

KOMPONENTY

1. Gruntująca
2. Zasadnicza
3. Wykończeniowa

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

TLX System

• 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

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 warunki eksploatacyjne.

itPOX TL SYSTEM

Zastosowanie: obiekty techniczne, obiekty magazynowe, obiekty
produkcji lekkiej, obiekty socjalne, obiekty wystawiennicze, garaże
przydomowe
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WARSTWA

KOMPONENTY

1. Gruntująca
2. Zasadnicza
3. Wykończeniowa

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

TL System
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• 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

itPOX COLOR QUARTZ A

1
1

WARSTWA

KOMPONENTY

1. Gruntująca
1. Posypka
2. Zasadnicza
2. Posypka
3. Wykończeniowa

itPOX 100 Z
piasek 0,1-0,5 (luźny zasyp)
itPOX 200 (RAL)
kruszywo barwione 0,4-0,8 (pełny zasyp)
itPOX 400

Color Quartz A

Zastosowanie: obiekty techniczne, obiekty magazynowe, obiekty
produkcji lekkiej, obiekty socjalne, obiekty wystawiennicze, garaże
przydomowe

Antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowego. Typ zasypywany.
itPOX COLOR QUARTZ A jest specjalistycznym rozwiązaniem przeznaczonym 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 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

itPOX COLOR QUARTZ B

Lekko antypoślizgowy system posadzkowy oparty na bazie żywic
epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowego. Typ zacierany.
itPOX COLR QUARTZ B stanowi specjalistyczne rozwiązanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemysłowych, technicznych
i socjalnych narażonych na średnie i ciężkie warunki eksploatacyjne.
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WARSTWA

KOMPONENTY

1. Gruntująca
1. Posypka
2. Zasadnicza
2. Posypka
3. Wykończeniowa

itPOX 100 Z
piasek 0,2-0,8 (luźny zasyp)
itPOX 200 (RAL)
kruszywo barwione 0,4-0,8 (pełny zasyp)
itPOX 400

Color Quartz B

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 POSADZKI ŻYWICZNE – PRODUKTY
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 epoksydowo- szklanych.
• 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 epoksydowo- szklanych.
• 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 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 mineralno-syntetycznego.
• Do wykonywania warstw wykończeniowych w przemysłowych
i dekoracyjnych systemach na bazie płatków polimerowych
oraz barwionego kruszywa kwarcowego.
Zużycie: zależne od zastosowania - patrz karta techniczna produktu
Opakowania: 7 kg, 15,4 kg, 29,4 kg

ItPUR 400 UV MAT
BEZBARWNY LAKIER POLIURETANOWY
Dwukomponentowy, bezbarwny, odporny na promieniowanie UV lakier
poliuretanowy do warstw wykończeniowych. Efekt powierzchniowy: mat.
Zastosowanie:
Jako matująca warstwa wykończeniowa w przemysłowych i dekoracyjnych
systemach posadzkowych na bazie barwionego kruszywa kwarcowego,
kruszywa mineralno-syntetycznego, kolorowych płatków akrylowych,
mikrocementów GRIGIO, betonu architektonicznego i betonu GRC.
Zużycie: zależne od zastosowania - patrz karta techniczna produktu
Opakowania: 5,5 kg

ItPUR 400 UV SATYNA
BEZBARWNY LAKIER POLIURETANOWY
Dwukomponentowy, bezbarwny, odporny na promieniowanie UV, lakier
poliuretanowy do warstw wykończeniowych. Efekt powierzchniowy: satyna.
Zastosowanie:
Jako satynowa warstwa wykończeniowa w przemysłowych i dekoracyjnych
systemach posadzkowych na bazie barwionego kruszywa kwarcowego,
kruszywa mineralno-syntetycznego, kolorowych płatków akrylowych,
mikrocementów GRIGIO, betonu architektonicznego i betonu GRC.
Zużycie: zależne od zastosowania - patrz karta techniczna produktu
Opakowania: 5,5 kg

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.
Zużycie: zależne od zastosowania - patrz karta techniczna produktu

Kolorystyka*

Opakowania: 14 kg, 28 kg

JASNY SZARY 7035

SZARY OLIWKOWY 7032

SZARY STALOWY 7001

SZARY BETONOWY 7023

ANTRACYT 7016

CZARNY 9005

BEŻOWY 1011

BRĄZOWY 1001

NIEBIESKI JASNY 5024

NIEBIESKI 5023

ZIELONY 6001

BORDOWY 3009

KARTA PIASKÓW KWARCOWYCH TECHNICZNYCH
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
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KARTA MIESZANEK PIASKÓW KWARCOWYCH

SZARY - 01

SZARY - 01/1

SZARY - 01/2

CZERWONY - 02

CZERWONY - 02/1

CZERWONY – 02/2

ZIELONY - 03

ZIELONY – 03/1

ZIELONY – 03/2

NIEBIESKI – 04

NIEBIESKI – 04/1

NIEBIESKI – 04/2

ŻÓŁTY - 05

ŻÓŁTY – 05/1

ŻÓŁTY – 05/2

BEŻOWY - 06

BEŻOWY – 06/1

BEŻOWY – 06/2
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02-656 Warszawa
ul. Ksawerów 21
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