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NOX-CRETE PCS
| na bazie olejowej | 
Do form z:  powlekanej sklejki HDO, PSF i CBF, stali, 
plastiku, wìókna szklanego 

 Pozwala uzyskaç powierzchniè architektonicznã 
 Schnie szybko tworzãc nie ôliskã, odpornã na ôcie- 
 ranie powìokè
 Doskonaìy do betonu pielègnowanego parã
 Idealny do mieszanek betonowych zawierajãcych  
 lotny popióì, itp.
 Zapewnia dodatkowã smarownoôç form, minimalizu-  
 jãc wiãzanie betonu z formã

IMPREGNAT DO BETONU

KARTY 

TECHNICZNE 

PRODUKTÓW 

DOSTÈPNE SÃ 

ONLINE 

www.nox-crete.pl

BIO-NOX
| na bazie wodnej |          |
Do form z:  plastiku, stali, sklejki powlekanej HDO, 
PSF i CBF,  wìókna szklanego, gumy

  Pozwala uzyskaç powierzchniè architektonicznã
  Zabezpiecza formy przed korozjã
  Po wyschnièciu nie ulega emulgacji
  Bezpieczny dla pracowników i ôrodowiska
  Biodegradowalny

PRECAST RELEASE #80
| na bazie olejowej | na bazie wodnej |
Do form z:  powlekanej sklejki HDO, PSF i CBF, stali, 
plastiku, wìókna szklanego 

 Zapewnia poìãczenie cech ôrodka chemicznie reak- 
 tywnego i tworzãcego barierè fizycznã 
 Wyjãtkowe rezultaty przy pielègnacji parã  
 Idealny do lepkich mieszanek betonowych  
 zawierajãcych duùe iloôci cementu, lotnych popioìów  
 lub wysokowydajnych plastyfikatorów
 Wodna wersja PRECAST RELEASE #80 E jest  
 bezpieczniejsza dla pracowników i ôrodowiska

Wszystkie õrodki antyadhezyjne 
Nox-Crete sã chemicznie 
aktywne i regularne ich 
stosowanie czyni formy 

samoczyszczãcymi.

PRE-FORM HB
| w stanie staìym |    
Do form z:  drewna, stali, wìókna szklanego 

 Pigmentowany, grubowarstwowy 
 Nadaje nierównym arkuszom sklejki gìadkã,   
 jednolitã powierzchniè 
 Impregnuje wypeìnienia ze sklejki w formach stalo-  
 wych i z wìókna szklanego
 Zapewnia uzyskanie jednolitej powierzchni betonu,  
 bez odcisków wìókien

STIFEL VC
| na bazie wodnej |          | 
Do:  poziomych powierzchni betonowych  

 Gìèboko penetrujãcy krzemian, nadaje powierzchni 
 betonowej wìasnoôci hydrofobowe
 Nie zmienia wyglãdu powlekanych powierzchni  
 betonowych 
 Zabezpiecza przed powstawaniem wykwitów i uszko-   
 dzeñ zwiãzanych z zamarzaniem/odmarzaniem
  Bezpieczniejszy dla pracowników i ôrodowiska

ROZPYLACZE

Czèõci i serwis 
dla rozpylaczy 

dostèpne 
bezpoõrednio w 

Nox-Crete

FEATHER PATCH
| na cemencie portlandzkim |    
Do:  ìatania defektów posadzek betonowych, ôcian, 
prefabrykatów o gìèbokoôci mniejszej niù 1,3 cm   

 Jednokomponentowa, akrylowa polimerowa zaprawa  
 naprawcza o wyjãtkowo dobrej przyczepnoôci do   
 betonu
 Moùe byç szlifowana
 Poddaje siè formowaniu przez ponad godzinè

PRECISION GROUT
| mieszanka cementów |    
Do:  wypeìniania ubytków o gìèbokoôci do 10 cm  

 Jednokomponentowa, niekorodujãca, zaprawa o 
 kompensowanej kurczliwoôci, do zastosowañ precy-  
 zyjnych
 Doskonaìa do wypeìniania zagìèbieñ po kotwach  
 cièùkiego sprzètu, ôrubach, koìkach ustalajãcych;   
 maksymalna siìa przy ograniczonej ekspansywnoôci

ŁATWO 

DOSTÈPNE 

WSPARCIE 

TECHNICZNE 

(32) 7010 168

FORMGARD TJ
| na bazie olejowej |   
Do stosowania na:  formach i sprzècie stalowym

 Chroni stalowe formy i sprzèt przed korozjã przez  
 6 miesiècy
 Nie trzeba usuwaç go przed uùyciem form/sprzètu

www.nox-crete.pl
info@nox-crete.pl
(32) 7010 188

sklejka powleczona
CLEAR PRE-FORM

                     surowa sklejka
efekt na powierzchni 
betonu

DEACTIVATOR
| na bazie olejowej | na bazie wodnej |    
Do stosowania na:  pomalowanym metalu 

 Zmièkcza nagromadzenia betonu uìatwiajãc ich   
 usuwanie, a przy regularnym stosowaniu zabezpie-  
 cza przed powstawaniem nowych nagromadzeñ
 Chroni formy i sprzèt przed uszkodzeniami wynikìymi  
 ze stosowania agresywnych metod czyszczenia
 Wodna wersja DEACTIVATOR E jest
 bezpieczniejsza dla pracowników i ôrodowiska

ACRYLIC PATCH
| na cemencie portlandzkim |    
Do:  uzupeìniania odprysków, dziur, pèknièç i innych 
uszkodzeñ powierzchni o gìèbokoôci min. 1,3 cm  

 Jednokomponentowa, akrylowa, polimerowa   
 zaprawa naprawcza o kontrolowanej kurczliwoôci
 Szybkoutwardzalna, bìyskawicznie nabiera peìnych  
 wìasnoôci wytrzymaìoôciowych 

CONSTRUCTION GROUT
| na cemencie portlandzkim |    
Do:  wypeìniania zagìèbieñ po kotwach, ôrubach, 
koìkach ustalajãcych o gìèbokoôci do 10 cm  

 Jednokomponentowy, niekorodujãcy, uniwersalny  
 torkret konstrukcyjny
 Moùe byç stosowany w konsystencji plastycznej lub  
 pìynnej. Ìatwo pompowalny   

MATERIAŁY DO NAPRAW

REDUKTOR PAROWANIA
MONOFILM
| na bazie wodnej |          | 
Do:  ôwieùopoìoùonego poziomego betonu  

 Wydìuùa czas potrzebny na wykoñczenie betonu w  
 gorãcych/suchych/wietrznych warunkach
 Ogranicza powierzchniowe odparowywanie wody  
 nawet do 80% (warunki wietrzne) i do 40% (duùe  
 nasìonecznienie)
 Bezpieczniejszy dla pracowników i ôrodowiska
 Skoncentrowany; dostèpny takùe w wersji gotowej

Rozpylacz PERFECT
| z rècznã pompkã |     
 Profesjonalny rozpylacz wyposaùony 
 w zbiornik ze stali nierdzewnej, che- 
 micznie odporne uszczelki Viton®, 
 wskaúnik ciônienia powietrza oraz 
 praktycznã blokadè wieka. W peìni 
 bezpieczny dla uùytkownika
 Specjalne filtry pozwalajã utrzymy- 
 waç droùnoôç przewodów
 Pozwala rozpylaç produkt w formie 
 delikatnej mgieìki, co maksymalizuje wydajnoôç

IMPREGNATY DO FORM

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA FORM I SPRZÈTU

ÕRODKI ANTYADHEZYJNE

NOX-CRETE PCE
| na bazie wodnej |          |
Do form z:  plastiku, stali, sklejki powlekanej HDO, 
PSF i CBF, wìókna szklanego, gumy 

 Pozwala uzyskaç powierzchniè architektonicznã 
 Schnie szybko tworzãc nie ôliskã, odpornã na      
 ôcieranie powìokè
 Idealny do mieszanek betonowych zawierajãcych  
 lotny popióì, itp.
 Po wyschnièciu nie ulega emulgacji
  Bezpieczny dla pracowników i ôrodowiska
  Biodegradowalny

PALLET-NOX
| na bazie wodnej |          |
Do form:  sìuùãcych do produkcji krègów, zwèùek 
redukcyjnych, zbiorników, przepustów i in. 
 Skoncentrowany; wspóìczynnik rozcieñczania dobie-  
 ra siè w zaleùnoôci od specyficznych wymogów
 Bardziej reaktywny niù inne tego typu ôrodki  
 Idealny w prefabrykacji zbiorników betonowych
  Bezpieczniejszy dla pracowników i ôrodowiska
  Biodegradowalny

BLAST-OFF
| na bazie wodnej |          |   
Do stosowania na:  aluminum, stali, plastiku, 
wìóknie szklanym, gumie, pomalowanym metalu 

 Aplikowany rècznym rozpylaczem ze specjalnã  
 koñcówkã spieniajãcã, BLAST-OFF szybko rozpusz-  
 cza nagromadzenia betonu i plamy
  Nie powoduje korozji form stalowych i aluminiowych
 Do czyszczenia form, mieszalników i urzãdzeñ   
 majãcych staìy kontakt z betonem
 Nieintensywna woñ, brak kwasów mineralnych
 Bezpieczniejszy dla pracowników i ôrodowiska
 Biodegradowalny
 Dostèpny równieù w wersji skoncentrowanej
 

RELEASE AGENT #10
| na bazie olejowej | na bazie wodnej |
Do form z:  powlekanej sklejki HDO, PSFi CBF, stali, 
plastiku, wìókna szklanego 

 Pozwala uzyskaç powierzchniè architektonicznã
 Schnie szybko tworzãc nie ôliskã powìokè 
 Idealny w zastosowaniach wymagajãcych szybkiego  
 rozdeskowywania i przy intensywnej eksploatacji 
 Wodna wersja RELEASE AGENT #10 E jest  
 bezpieczniejsza dla pracowników i ôrodowiska 

Rozpylacz PERFECTz zasilaniem
| do montaùu na beczce |    
 Zasilanie A/C
 Jednoczeônie roz-
 pyla i miesza
 Trwaìa, malowana
 proszkowo 
 stalowa baza
 Moùna podìãczaç
    dodatkowe 
 koñcówki rozpylajãce

PANEL PATCH
| na cemencie portlandzkim |    
Do:  uzupeìniania niewielkich uszkodzeñ   

 Jednokomponentowy, akrylowy, polimerowy ôrodek 
 naprawczy o gìadkiej, nieziarnistej konsystencji. Do  
 wykoñczeñ oraz odnowy powierzchni
 Moùe byç szlifowany
 Schnie w 15 minut

CLEAR PRE-FORM
| na bazie rozpuszczalnikowej |  
Do form z:  sklejki niepowlekanej 

 Przezroczysty 
 Chroni beton przed opóúnieniem zastyganiania  
 i przebarwieniami z cukrów drzewnych   
 Minimizuje odksztaìcanie siè form zwiãzane z absor-  
 pcjã wody o odczynie zasadowym
 Pozwala uzyskaç jednolitã powierzchniè betonu, bez  
 odcisków wìókien


