
KATALOG PRODUKTÓW
01.07.2016

www.profile.excellent.com.pl



Chemia. Katalog i cennik. 2016

Ceny PLN brutto za 1 szt2

Fuga elastyczna
PERFEKT SU-500
ZASTOSOWANIE:
Fuga elastyczna to zaprawa cementowa do stosowania zarówno na 
zewnątrz jak i wewnątrz budynków, w pomieszczeniach suchych i 
wilgotnych, do spoinowania płytek ceramicznych ściennych i podłogo-
wych, gresowych, szklanych, kamiennych i klinkierowych. Fuga może 
być stosowana na posadzki z ogrzewaniem podłogowym, ścianki z 
płyt kartonowo-gipsowych oraz na tarasy i balkony. Fuga „Perfekt” 
jest spoiną niskonasiąkliwą. Dzięki zastosowaniu środków hydrofobo-
wych woda utrzymuje się na jej powierzchni w postaci kropelek - efekt 
„kropli wody”. Gładkość fugi, niska nasiąkliwość oraz zastosowanie 
specjalnych dodatków przeciwdziała rozwojowi pleśni i grzybów oraz 
ogranicza możliwość występowania wykwitów i przebarwień.

PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE:
Przed rozpoczęciem fugowania należy oczyścić szczeliny fugowe z 
kurzu i resztek zaprawy klejowej. Spoinować po wyschnięciu zapra-
wy klejowej. Suchą zaprawę wsypać do naczynia z odmierzoną ilością 
wody w proporcji: 1,6 litra wody na 5 kg suchej fugi. Mieszać ręcznie 
lub mechanicznie (mieszadło wolnoobrotowe). Odstawić na 3 minuty 
i powtórnie przemieszać. Lekko zwilżyć brzegi płytek. Zaprawę nano-
sić gumową packą lub zgarniakiem przekątnie do kierunku spoin. Czas 
zużycia przygotowanej zaprawy oko. 2 godzin. Temperatura pracy: od 
+5oC do +25oC.

CZYSZCZENIE:
Natychmiast po zakończeniu prac wyczyścić profile wykończeniowe, 
dekoracyjne i inne materiały zabrudzone w czasie fugowania. Po upły-
wie od około 5 do 20 minut zmyć okładziny z fugi przy pomocy wilgot-
nej gąbki, często płukanej w czystej wodzie.

PRZECHOWYWANIE:
Fugę należy przechowywać w suchym miejscu. W opakowaniu fa-
brycznie zamkniętym może być składowana do 2 lat od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE:
Czas twadrdnienia i możliwość chodzenia po ok. 12 godzinach
Zużycie zależne jest od formatu płytek i szerokości spoiny
- dla płytek 20x20 cm oraz formatów większych ok. 0,4kg/m3 
- dla płytek 10x10 cm oraz formatów mniejszych ok. 0,8kg/m3 
Klasa: Cg2 ArW zaprawa do spoinowania o podwyższonych parame-
trach (Ar - wysoka odporność na ścieranie, W - zmniejszona absorbcja 
wody).
Wyrób zgodny z normą PN-EN 13888:2004
Pozostałe informacje znajdują się w karcie technicznej.

BIAŁY (00), ŚREDNIO-SZARY (112)

ECRU (101), KOŚĆ SŁONIOWA (001), WANILIA (002), BEŻ (01), JA-
SNY ORZECH (141), KARMEL (02),
TERRAKOTA (143), JASNY BRĄZ (03), CEGŁA (145), MIĘTA (15), 
SELEDYN (14), JASNY NIEBIESKI (170),
SZARY (05), GRAFIT (06), CZARNY (07), CZEKOLADA (33)

*

**

Opakowanie (kg) Grupa cenowa Kod Cena PLN brutto

2 * CHEX.FU*/02 20,00

5 * CHEX.FU*/05 40,00

2 ** CHEX.FU**/02 30,00

5 ** CHEX.FU**/05 57,00

Chemia budowlana
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Grunt uniwersalny
G 300

ZASTOSOWANIE:
Brokat służy jako dodatek do fugi elastycznej PERFEKT w celu nada-
nia walorów dekoracyjnych. Brokat wystęuje w dwóch kolorach: 
srebrnym i złotym. Wygląd okładziny spoinowanej fugą z brokatem 
zależy od rodzaju, natężenia i kąta padania światła. Najlepsze efekty 
uzyskuje się przy oświetleniu punktowym.

DAWKOWANIE:
Zmieszać brokat z fugą PERFEKT w ilości zależnej od oczekiwanego 
efektu. Brokat powinien być mieszany z fugą w ilości od 6 do 10% (tj 
60-100g brokatu na 1kg fugi). Zaleca się stosowanie jednego opako-
wania 200g na 2 kg fugi PERFEKT.

PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE:
Brokat wsypać do suchej zaprawy i wymieszać ręcznie w całej obję-
tości. Suchą zaprawę z brokatem wsypać do naczynia z odmierzoną 
ilością wody i wymieszać. Sposób postępowania jest analogiczny jak 
z fugą bez dodatku brokatu. Po upływie około 50 do 30 minut ( po 
wstępnym związaniu fugi) zmyć okładziny przy pomocy wilgotnej gąb-
ki, często płukanej w czystej wodzie. Unikać zbyt intensywnego prze-
mywania świeżej fugi, gdyż może to doprowadzić do wymywania bro-
katu. Końcowe mycie wykonać po około 3-4 godzinach. Po całkowitym 
związaniu fugi należy okładziny przetrzeć suchą tkaniną.

ZASTOSOWANIE:
Grunt G300 służy do stosowania na wszystkich chłonnych i porowa-
tych powierzchniach. G300 wyrównuje chłonność podłoża, zmniejsza 
zużycie farby i poprawie przyczepność nakładanych warstw. Można 
go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

WYDAJNOŚĆ:
Zużycie gruntu jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od chłonno-
ści gruntowanego podłoża i wynosi około 0,05 - 0,25 kg/m2

Srebrny Złoty

Opakowanie (g) Kolor Kod Cena PLN brutto

200 srebrny CHEX.FUBRS/200 31,00

200 złoty CHEX.FUBRZ/200 32,00

Opakowanie (l) Kod Cena PLN brutto

2 CHEX.G300/2 14,50

5 CHEX.G300/5 25,50

Brokat do fugi PERFEKT

Chemia budowlana
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Grunt głęboko penetrujący
G 400

Folia hydroizolacyjna w płynie
GF 200

ZASTOSOWANIE:
G400 to koncentrat głęboko penetrujący do stosowania na wszyst-
kich chłonnych  i porowatych powierzchniach, takich jak: płyty gip-
sowe, kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-
-wapienne, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika itp. Dzięki swojej 
zdolności do głębokiej penetracji jest szczeglnie polecany na wszyst-
kie stare i osypujące się podłoża. Jest niepalny, wodorozcieńczalny, nie 
zmydla się, ekologiczny - nie zawiera substancji toksycznych, można 
go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wzmacnia podło-
że, reguluje jego chłonność (duża paroprzepuszczalność), w bardzo 
dużym stopniu zmniejsza zużycie farby, oraz znacznie poprawia przy-
czepność klejów do glazury. Po wyschnięciu jest całkowicie przeźre-
oczysty. Odporny na wysoką zasadowość podłoża.

WYDAJNOŚĆ:
Zużycie gruntu jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od chłonno-
ści gruntowanego podłoża i wynosi około 0,05 - 0,25 kg/m2

ZASTOSOWANIE:
Folia hydroizolacyjna to produkt na bazie specjalnie dobranych dys-
persji, który po nałożeniu na powierzchnię tworzy nieprzepuszczalną 
dla wilgoci powłokę doskonale przyczepną do podłoży takich jak: pły-
ty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe, tynki cementowo-wapienne, 
podłoża betonowe, pustaki ceramiczne. Po wyschnięciu daje gotową 
powierzchnię pod wszelkie materiały wykończeniowe takie jak: glazu-
ra, terrakota a także podłogi z drewna i drewnopodobne.
Znajduje zastosowanie przede wszystkim w łazienkach (kabiny prysz-
nicowe, brodziki, wanny, umywalki), pralniach, toaletach i kuchniach. 
Może być także przeznaczona do uszczelniania połączeń podłoga 
- ściana w narożach z użyciem taśmy uszczelniającej. F200 nie może 
być stosowana jako warstwa ostateczna. Zastosowanie folii hydroizo-
lacyjnej chroni ściany przed rozwojem pleśni i grzybów.

WYDAJNOŚĆ:
Zużycie zależy od chropowatości powierzchni i wynosi od 
0,7 - 0,9 kg/m2

Opakowanie (l) Kod Cena PLN brutto

2 CHEX.G400/2 24,00

5 CHEX.G400/5 45,50

10 CHEX.G400/10 74,00

Opakowanie (kg) Kod Cena PLN brutto

6 CHEX.GF200/6 123,00
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ZASTOSOWANIE:
Taśma uszczelniająca wraz z narożnikami stanowi komplet materia-
łów wykończeniowych przy stosowaniu Folii hydroizolacyjnej F200. 
Produkty te niezbędne są do zapewnienia szczelności podczas wy-
konywania powłok izolacyjnych wodochronnych wewnętrznych i ze-
wnętrznych zarówno na podłogach jak i na ścianach. Zamykają one 
szczeliny dylatacyjne oraz szczeliny montażowe przed wnikaniem do 
ich wnętrza wody i wilgoci.
Kołnierz uszczelniający ze strefą elastyczną z cienkiej, rozciągliwej, 
powleczonej flizeliny polipropylenowej służy do uszczelniania przejść 
rur o średnicach od 24mm do 55mm

Taśma uszczelniająca
GFTU 120

Narożnik wewnętrzny
GFNW 120

Narożnik zewnętrzny
GFNZ 120

Kołniez uszczelniający
GFO 150/75/15

Opakowanie Nazwa Kod Cena PLN brutto

rolka 10 m taśma uszczelniająca CHEX.GFTU120/10 120,00

rolka 50 m taśma uszczelniająca CHEX.GFTU.120/50 550,00

- narożnik wewnętrzny CHEX.GFNW120 13,50

- narożnik zewnętrzny CHEX.GFNZ120 13,50

- kołnież 24-55 mm CHEX.GFO150 22,00

Taśma uszczelniająca i narożnik

Neutralny silikon sanitarny
SI 300
ZASTOSOWANIE:
Znajduje zastosowanie jako uszczelniacz i masa dylatacyjna w miej-
scach narażonych na działanie wody w łazienkach, kuchniach, WC, 
jako uszczelnienie obrzeży wanien, brodzików, kabin prysznicowych, 
umywalek, blatów kuchennych itp.. Nie powoduje korozji metali i 
może być stosowany w połączeniu z takimi materiałami jak: alumu-
inium, mosiądz, miedź, stal, blacha ocynkowana, tworzywa sztuczene 
drewno, beton i wiele innych. Nie wymaga impregnowania powierzch-
ni o podłożu wapiennym, porowatym (fugi - kleje cementowe itp..)

bezbarwny (000), biały (00), średnio szary (112)

kość słoniowa (001), wanilia (002), beż (01), jasny orzech (141), 
karmel (02), terrakota (143), jasny brąz (03), cegła (145), mięta (15), 
seledyn (14), jasny niebieski (170), szary (05), grafit (06), 
srebrny metalic (111)

*

**

***

Opakowanie (ml) Grupa cenowa Kod Cena PLN brutto

300 * CHEX.SISN.*/300 18,50

300 ** CHEX.SISN.**/300 27,00

300 *** CHEX.SISAM.111/300 30,00
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Środek do czyszczenia płytek i fug
CH 200

Impregnat silikonowy hydrofobowy
G 500

ZASTOSOWANIE:
CH 200 służy do usuwania zapraw i klejów z powierzchni płytek oraz 
do czyszczenia zabrudzonych fug cementowych, dyspersyjnych i ży-
wicznych. Szczególnie przydatny do czyszczenia starych fug przed ich 
odnawianiem.

WYDAJNOŚĆ:
Wydajność z 1 litra od 20 do 50 m2 w zależności od rodzaju u stopnia 
zabrudzenia czyszczonej powierzchni.

ZASTOSOWANIE:
Impregnat G500 jest wodną emulsją silikonową zawierającą nano-
cząsteczki srebra mające długotrwałe i silne działanie bakteriobójcze 
i grzybobójcze. Przeznaczony jest do zewnętrznej i wewnętrznej im-
pregnacji (hydrofobizacji powierzchniowej) porowatych materiałów 
budowlanych, takich jak bloczki gipsowe, beton komórkowy, dachów-
ki, tynki cementowo-wapienne i akrylowe oraz okładzin takich jak klin-
kier, piaskowiec, kamień naturalny, nie szkliwione płytki ceramiczne i 
wiele innych.
Zapobiega powstawaniu grzybów i porostów. Impregnat zapewnia 
przepuszczalność pary wodnej i powietrza (tzw. „oddychanie” podło-
ża). Ułatwia samooczyszczanie zaimpregnowanych powierzchni ze-
wnętrznych pod wpływem opadów atmosferycznych. 

WYDAJNOŚĆ:
Zużycie impregnatu silikonowego G500 zależy od chłonności impre-
gnowanego materiału oraz techniki impregnacji i wynosi około 0,05 
do 0,1l/m2 przy jednokrotnej impregnacji.

Opakowanie (l) Kod Cena PLN brutto

1 CHEX.GCH200/1 16,00

Opakowanie (l) Kod Cena PLN brutto

1 CHEX.G500/1 33,00

5 CHEX.G500/5 152,00

Chemia budowlana
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Płyn do hydrofobizacji kabin  
prysznicowych G 600

Płyn do mycia kabin prysznicowych  
CH 300

Płyn do dezynfekcji wanien  
z hydromasażem Forte

ZASTOSOWANIE:
Płyn służy do zabezpieczania przed trwałym osadzaniem się kamienia 
na szybach kabin natryskowych (szklanych i z tworzyw sztucznych) 
oraz na płytkach ceramicznych, listwach PVC i fugach w kabinach.
Ma działanie hydrofobizujące (impregnacja wodoodporna) i zabezpie-
czające na okres od miesiąca do pół roku w zależności od intensywno-
ści użytkowania kabiny oraz od twardości wody.

WYDAJNOŚĆ:
Z 0,5l płynu uzyskamy około 30m2 zabezpieczonej powierzchni.

ZASTOSOWANIE:
Płyn Ch300 służy do mycia i usuwania kamienia z wszystkich typów 
kabin natryskowych (ze szlanych i z tworzywa). Usuwa złogi mydeł i 
różnorakich tłuszczów, nacieki wodne oraz kamień.

WYDAJNOŚĆ:
0,5l płynu wystarcza na około 30m2 czyszczonej powierzchni.

ZASTOSOWANIE:
Płyn służy do dezynfekcji  utrzymania pożądanej higieny wanien z hy-
dromasażem.

WYDAJNOŚĆ:
Opakowanie jednostkowe 300ml wystarcza na około 6 zastosowań 
(w zależności od pojemności wanny).

Opakowanie (l) Kod Cena PLN brutto

0,5 CHEX.G600 54,00

Opakowanie (l) Kod Cena PLN brutto

0,5 CHEX.GCH300 18,00

Opakowanie (l) Kod Cena PLN brutto

0,3 CHEX.FORTE/300* 50,00

Chemia budowlana
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Listwy PVC

Kompleksowe wykończenie glazury
KOLORYSTYKA

Kolor Fuga Perfekt Brokat Silikon Profil EN Profil ENES Profil EPW

7 8,5 10 7 8,5 12,5 7 8,5 10

• Biały / 00 x x x x x x x x x x x x

• Kość słoniowa / 001 x x x x x x x x x x x x

• Ecru / 101 x x

• Wanilia / 001 x x x x x x x x x x x x

• Beż / 01 x x x x x x x x x x x x

• Jasny orzech / 141 x x x x x x x

• Karmel / 02 x x x x x x x x x x x x

• Stary karmel / 025ST x x x x

• Terrakota / 143 x x x x x x

• Jasny brąz / 03 x x x x x x x x x

• Cegła / 145 x x x x x x

• Mięta / 15 x x x x x x x x

• Seledyn / 14 x x x x x x x x x x x

• Jasny niebieski / 170 x x x x x x x

• Szary / 05 x x x x x x x x x x x

• Średnio szary / 112 x x x x x x

• Grafit / 06 x x x x x x x

• Czekolada / 33 x x

• Czarny / 07 x x

• Brąz / 04 x x x x

• Bezbarwny / 000 x

• Srebrny metalik / 111 x

Uwaga:
Odcienie kolorów w poszczególnych produktach mogą się nieznacznie różnić. 
Próbki kolorów w tabeli mogą odbiegać od rzeczywistości.



NOTATKI



NOTATKI



Region A 
południowo-wschodni

tel. +48 601 248 250                

Region D 
północny

tel. +48 603 745 461                

Region B 
południowo-zachodni

tel. +48 601 437 576                

Region E 
centralno-wschodni

tel. +48 695 891 242                

Region C 
północno-zachodni

tel. +48 603 388 852                

Region F 
centralny

tel. +48 605 249 189                

Już w 50 Salonach Partnerskich oraz w prawie 1000 punktach sprzedaży w całej Polsce znajdą Państwo 
Nasze produkty. Ponad 100 fachowców  jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu z przed-
stawicielami regionalnymi w celu uzyskania dokładnych adresów naszych placówek.       

Excellent w Polsce



Excellent SA
ul. Nad Drwiną 10/B3
30-841 Kraków
Tel.: 12 657 18 87
e-mail: lazienki@excellent.com.pl

www.excellent.com.pl


