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СИСТЕМИ
ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ І 

ПОКРИТТЯ

SYSTEMY 
WODOCHRONNE I 

POWŁOKOWE

WATERPROOFING AND 
COATING SYSTEMS



Polyurea is a two-component coat-
ing material obtained as a result of 
a chemical reaction between the iso-
cyanate prepolymer and the amine 
blend component. It has excellent 
properties compared to other com-
petitive products. It can be used on 
any surface, the latest waterproofing 
and coating technology. % 100 solid 
and environmental polyurea. Due to 
its characteristics, polyurea began 
to quickly replace waterproofing and 
coating materials of the old genera-
tion.

Polimocznik jest dwuskładnikowym ma-
teriałem powłokowym otrzymywanym 
w wyniku reakcji chemicznej pomiędzy 
prepolimerem izocyjanianowym i skład-
nikiem aminowym. W porównaniu z 
konkurencyjnymi produktami ma wspa-
niałe właściwości. Może być używany na 
dowolnej powierzchni, jest najnowocześ-
niejszym związkiem używanym w sys-
temach wodochronnych i powłokowych. 
Jest w 100% ciałem stałym i jest przy-
jazny środowisku. Dzięki swoim właś-
ciwościom polimocznik szybko zaczął 
zastępować materiały wodochronne i 
powłokowe starszej generacji.

Concrete, metal, wood, glass, ceramic etc.
Beton, metal, drewno, szkło, ceramika, itd.

Бетон, метал, дерево, скло, кераміка і т.д.

SUBSTRATE
POWIERZCHNIA

ПІДСТАВИ

BASE COAT APPLICATION
NANOSZENIE POWŁOKI BAZOWEJ
ОСНОВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

TOP COAT APPLICATION
NANOSZENIE POWŁOKI WIERZCHNIEJ

ЗАСТОСУВАННЯ В ЯКОСТІ ПОКРИТТЯ ВЕРХНЬОГО ШАРУ

SURFACE PREPARATION
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Primer and repair products
Gruntowanie i produkty do napraw

Ґрунтування і  матеріали для ремонту

Aromatic waterproofing and coating products
Produkty wodochronne i powłokowe aromatyczne 
Ароматичні гідроізоляційні та лакофарбові 
матеріали

Aliphatic waterproofing and coating products
Produkty wodochronne i powłokowe alifatyczne

Аліфатичні гідроізоляційні та лакофарбові матеріали

Полісечовина є двокомпонентним 
матеріалом, отриманим в результаті 
хімічної реакції між ізоціанатним 
форполімером і компонентом амі-
носмоли. Має відмінні властивості 
порівняно з іншими конкурентними 
продуктами. Може використо-
вуватися на будь-якій поверхні, 
використовуючи новітні технології 
гідроізоляції і нанесення покриттів. 
% 100 тверде та екологічне. Завдяки 
своїм характеристикам полісечовина 
швидко стала замінником гідроізоля-
ційних та лакофарбових матеріалів 
попереднього покоління.

WHAT IS
POLYUREA?

CZYM JEST
POLIMOCZNIK?

ЩО ТАКЕ 
ПОЛІСЕЧОВИНА ?

Two component, UV resistant
%100 color stability with aliphatic structure

%100 solid content
VOC free, odorless

Very long service time
Applicable in any desired thickness

Recoat application
Seamless

Can be used on horizontal and vertical surface
Excellent flexibility and crack bridging

High chemical, abrasion and impact resistance
Excellent resistance to weather conditions

Saving time and labour with spray application method 
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Dwuskładnikowy, odporny na promieniowanie UV 
100% trwałości koloru dzięki strukturze alifatycznej

100% ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy

Bardzo długi czas działania
Możliwość zastosowania dowolnej grubości

Możliwość powtórej aplikacji
Bezszwowe nakładanie

Może być stosowany na poziomych i pionowych powierzchniach
Znakomita elastyczność i odporność na pęknięcia 

Wysoka odporność chemiczna, odporność na uderzenia i ścieranie
Wysoka odporność na warunki pogodowe

Oszczędność czasu i pracy dzięki natryskowej metodzie aplikacji

Двокомпонентний, стійкий до УФ-випромінювання;
100% стабільність кольору  з аліфатичною структурою;

100% твердий склад;
Без летучих органічних сполук, без запаху;

Тривалий термін служби;
Застосовується в будь-якій бажаній товщині;

Повторне застосування;
Безшовний;

Може використовуватися на горизонтальній і вертикальній поверхні;
Відмінна гнучкість і закладення тріщин;

Висока хімічна, абразивна стійкість і ударостійкість;
Відмінна стійкість до погодних умов;

Економія праці і часу методом розпилення.

ZALETY POLIMOCZNIKA

ADVANTAGES OF POLYUREA

ПЕРЕВАГИ ПОЛІСЕЧОВИНИ

POLYUREA • POLIMOCZNIK • ПОЛІСЕЧОВИНА



FEATURES
CECHY
ОСОБЛИВОСТІ

POLYUREA COATING 
POWŁOKA POLIMOCZNIKOWA 
ПОЛІСЕЧОВИННЕ ПОКРИТТЯ   

Gel Time Czas żelowania Час гелеутворення 5 -15 sec. 5 -15 (sek.) 5-15 (сек.) 

Tack Free Time Suchość dotykowa Час висихання 15 - 45 sec. 15-45 (sek.) 15-45 (сек.)

Full Cure Time Czas pełnego 
utwardzenia Повне затвердіння 12 - 24 (hr.) 12-24 (godz.) 12-24 (час.) 

Recoat Time Czas ponownego 
malowania

Час для нанесення 
повторного покриття 0 - 12 (hr.) 0-12 (godz.) 0-12 (час.) 

VOC Content Zawartość lotnych 
związków ogranicznych Склад VOC No Nie Нет 

Tensile Strength (MPa) Wytrzymałość na 
rozciąganie (MPa) Межа міцності (MПa) >15 >15 >15 

Elongation (%) Wydłużenie (%) Подовження при 
розриві (%)  >300 >300 >300

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість
(за Шором A) 85 - 90 85 - 90 85 - 90

Tear Strength Wytrzymałość na 
rozerwanie

Міцність при 
розтягненні Excellent Znakomita Відмінно

Adhesion Strenght 
(Concrete) (MPa)

Przyczepność
(beton) (MPa)

Адгезійна міцність 
(Цемент) (MПa) >2 >2 >2 

Abrasion Resistance Odporność na ścieranie Абразивна стійкість Excellent Znakomita Відмінно

Impact Resistance Odporność na 
uderzenia Стійкість до стирання Excellent Znakomita Відмінно

Waterproofing  Hydroizolacja Гідроізоляція Excellent Znakomita Відмінно 

Moisture Sensitive Wrażliwość na wilgoć Чутливість до вологи No Nie Немає

Chemical Resistance Odporność chemiczna Стійкість до хімічного 
впливу Excellent  Znakomita  Відмінно

Weather Durability  Odpornośćna warunki 
pogodowe

Стійкість до погодних 
умов Best Best Відмінно

Application 
Temperature (°C) 

Temperatura 
nakładania (°C)

Робоча температура  
(°C) -15-+70 -15-+70 -15-+70 

Substrate Temperature 
(°C) 

Temperatura
podłoża (°C)

Температура 
Поверхности (°C) -15-+70 -15-+70 -15-+70 

Application Method Metoda nakładania Способи
застосування Spray Natryskiwanie Спрей

Application Speed Tempo aplikacji Швидкість 
застосування Very fast Bardzo szybkie Дуже швидко 

Applied Surface Powierzchnie Використовувана 
поверхня Vertical and horizontal Pionowe i poziome Вертикальна і 

горизонтальна

One Coat Application  Jednokrotna aplikacja Одноразове покриття Yes Tak Так 

Application Thickness 
(mm) 

Grubość nakładania 
(mm)

Товщина нанесення 
(мм) 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2

Service Time (year) Okres działania (lata) Термін придатності 
(рік) >50 years >50 (lata) >50 (рік)

COMPARISON TABLE / TABELA PORÓWNAWCZA / ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
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FEATURES
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
KARAKTERISTIKAT

60 min. 60 min. 60 мин. 30-60 min. 30-60 min. 30-60 мин. 60 min. 60 min. 60 мин.

3-6 hr. 3-6 godz. 3-6 (час.) 2-6 hr 2-6 godz. 2-6 час. 3-6 hr 3-6 godz. 3-6 час.

6-8 day 6-8 dzień 6-8 дeнь 6-8 day 6-8 dzień 6-8 дeнь 6-8 day 6-8 dzień 6-8 дeнь

16-36 hr. 16-36 godz. 16-36 (час.) 16-36 hr 16-36 godz. 16-36 час. 16- 36 hr 16- 36 godz. 16-36 час.

Yes Tak Да Yes Tak Да Yes Tak Да 

<5 <5 <5 >30 >30 >30 <5 <5 <5 

>400 >400 >400 <4 <4 <4 >400 >400 >400 

65-70 65-70 65-70  >90  >90  >90 30-35 30-35 30-35

Poor Słaba Слабо Poor Słaba Слабо Poor Słaba Слабо

>1,5 >1,5 >1,5 >2 >2 >2 >1,5 >1,5 >1,5

Good Dobra добре Excellent Znakomita Превocxoднo Good Dobra добре

Good Dobra добре Good Dobra добре Good Dobra добре

Good Dobra добре Poor Słaba слабко Good Dobra добре

Yes Tak Так Yes Tak Так Yes Tak Так

Poor Słaba слабко Good 
resistance Dobra Хорошо Poor resistance Słaba слабко

Good Dobra добре Poor Słaba слабко Good Dobra добре

10 - 35 10 - 35 10 - 35  10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 

10 - 35 10 - 35 10 - 35  10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35 

Brush and roll Pędzel / Wałek Пензель  / 
Ролик Brush and roll Pędzel / Wałek Пензель  / 

Ролик Brush and roll Pędzel / Wałek Пензель  / 
Ролик

Slow Wolne Повільно Slow Wolne Повільно Slow Wolne Повільно

Horizontal Poziome Вертикальна Horizontal Poziome Вертикальна Horizontal Poziome Вертикальна

No Nie Немає No Nie Немає No Nie Немає

1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2 1,5 - 2

35 years 35 (lata) 35 (рік) 5-7 years 5-7 (lata) 5-7 (рік) 5-10 years 5-10 (lata) 5-10 (рік)

POLYURETHANE COATING 
POWŁOKA POLIURETANOWA 
ПОЛІУРЕТАНОВЕ ПОКРИТТЯ   

EPOXY COATING 
POWŁOKA EPOKSYDOWA  
ЕПОКСИДНЕ ПОКРИТТЯ  

BITUMINOUS COATING 
POWŁOKA BITUMICZNA 
БІТУМНЕ ПОКРИТТЯ

POLYUREA • POLIMOCZNIK • ПОЛІСЕЧОВИНА



Water tanks and water pipes
Zbiorniki na wodę i rury wodne

Водні резервуари і водопровідні труби

Pools, swimming pools and ponds
Zbiorniki, baseny i sadzawki

Басейни і ставки

Roofs, Baloconies and Teracess
Dachy, balkony i tarasy

Дахи, балкони та тераси

Truck bed liners
 Podłogi ciężarówek

Покриття вантажних 
платформ автомобілів

Industrial Floors
Podłogi przemysłowe
Промислові підлоги

Parking lots, garages, 
hospitals and factories
Parkingi, garaże,
szpitale i fabryki
Автостоянки, гаражі, 
лікарні і фабрики

Sewage and Wastewater 
Treatment Plants
Rury ściekowe i
oczyszczalnie ścieków
Каналізації і станції 
очищення стічних вод

POLYUREA APPLICATION AREAS
OBSZARY ZASTOSOWANIA POLIMOCZNIKA
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІСЕЧОВИНИ
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Foundation and curtain concretes
Fundamenty i ściany betonowe
Бетонні фундаменти та штори

On thermal insulation applications
W zastosowaniach związanych z izolacją termiczną
Теплоізоляція

Ship coating and 
Marine Facilities
Powłoki okrętowe i 
obiekty morskie
Суднове покриття і 
морські споруди

Tunnels
Tunele
Тунелі

Roads and bridges
Drogi i mosty
Дороги та мости

Decorative applications
Zastosowania dekoracyjne

Декоративне застосування

Water Parks, Aquariums
Parki wodne
Аквапарки

Refineries, Petrochemical 
and energy industry

Rafinerie, przemysł petroc-
hemiczny i energetyczny

Нафтопереробні 
заводи, нафтохімічна 

і енергетична 
промисловість



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jest to system polimocznikowy 
opracowany do ogólnych zastoso-
wań związanych z uszczelnianiem i 
powlekaniem.

It is polyurea system which is de-
veloped for general waterproofing 
and coating applications.

Двокомпонентна напилювальна 
полісечовинна система, яка розро-
блена для загальних цілей гідроізоля-
ції та для захисту різного покриття.

Two component, aromatic, UV resistant
100 % solid content
VOC free, odorless
Fast set and service time 
Seamless 
Excellent flexibility and crack bridging 
Excellent chemical and abrasion resistance
Excellent resistance to weather conditions

Dwuskładnikowy, aromatyczny, odporny na promieniowanie UV 
100 % ciało stałe 
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy 
Szybka aplikacja i obsługa
Bezszwowe nakładanie 
Znakomita elastyczność i odporność na pęknięcia 
Wysoka odporność chemiczna, odporność na ścieranie
Wysoka odporność na warunki pogodowe

Двокомпонентна, ароматична, стійка до УФ-випромінювання
100 % твердий склад
Без летучих органічних сполук, без запаху 
Дуже швидке нанесення і час початку експлуатації
Безшовна 
Відмінна гнучкість і закладення тріщин
Відмінна хімічна і абразивна стійкість 
Відмінна стійкість до погодних умов

PREMIUM 100%
CZYSTY POLIMOCZNIK  

PREMIUM 100% 
PURE POLYUREA 

100% ЧИСТА
ПОЛІСЕЧОВИНА 
(преміум класу)

WHITECHEM POLYUREA 1044

• General waterproofing applications 
(roofs, terraces, balconies etc.)

• Water tanks, pipes and pools
• Sewage and sewer linings
• Roads, bridges and tunnels
• On thermal insulation products

(polyurethane foam, EPS, XPS etc.) 
• Foundation and curtain concretes
• Parking lots, factories, hospitals

and other industrial applications
• Refineries, petrochemistry and 

energy industry
• Pick ups and bedliners
• Ship coating and marine industries

• Ogólne zastosowania w hydroizolacji 
(dachy, tarasy, balkony, itd.)

• Zbiorniki wodne, rury i baseny 
• Okładziny i rury kanalizacyjne
• Drogi, mosty i tunele
• Na produktach do izolacji termicznej 

(pianka poliuretanowa, EPS, XPS, itd.) 
• Fundamenty i ściany betonowe
• Parkingi, fabryki, szpitale i inne zastoso-

wania premysłowe 
• Rafinerie, przemysł petrochemiczny i 

energetyczny
• Furgonetki i ciężarówki
• Powłoki okrętowe i obiekty morskie

APPLICATIONS / OBSZARY ZASTOSOWANIA / ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
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Test name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані 

Gel Time (sec.) Czas żelowania (sek.) Час гелеутворення (сек.) 5-10

Tack Free Time (sec.) Suchość dotykowa (sek.) Час затвердіння до відлипання (сек.) 15-30

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Межа міцності при розриві (МПа) ≥ 18

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 350

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A) 90-95

POLYUREA • POLIMOCZNIK • ПОЛІСЕЧОВИНА

• Загальне застосування гідроізоляції 
(дахи, тераси, балкони та ін.)

• Водні резервуари, труби і басейни 
• Стічні труби і каналізації
• Дороги, мости та тунелі
• Захист теплоізоляційних виробів 

(ППУ, EPS, XPS  та ін.)
• Фундаменти та бетонні штори
• Автопарки, фабрики, лікарні та інші 

промислові об’єкти
• Нафтопереробна, нафтохімічна та 

енергетична промисловість 
• Пікапи та кузови
• Суднове покриття і застосування у 

морській промисловості

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 mm thickness
* dla grubości 1 mm
* на товщину 1 мм

*200 kg amine blend / 225 kg prepoly-
mer *200 kg mieszanka aminowa, 225 
kg prepolimer * 200 кг суміші аміну,
225 кг форполімеру

*Dostępne w kilku kolorach z palety 
RAL *Доступний у декількох кольорах 
шкали з RAL кодами. 

425
kg/set

1,0 -1,1
kg/m2 9months

miesięcy
місяців

Available in 
several
RAL

colours



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jest to system polimocznikowy opra-
cowany do ogólnych zastosowań 
związanych z uszczelnianiem i pow-
lekaniem.

It is polyurea system which is de-
veloped for general waterproofing 
and coating applications.

Двокомпонентна напилюваль-
на полісечовинна система, яка 
розроблена для загальних цілей 
гідроізоляції і для захисту різних 
покриттів.

Two component, aromatic, UV resistant
100 % solid content
VOC free, odorless
Fast set and service time 
Seamless 
Excellent flexibility and crack bridging 
Excellent chemical and abrasion resistance
Excellent resistance to weather conditions

Dwuskładnikowy, aromatyczny, odporny na promieniowanie UV
100% ciało stałe 
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Szybka aplikacja i obsługa 
Bezszwowe nakładanie 
Znakomita elastyczność i odporność na pęknięcia
Wysoka odporność chemiczna, odporność na ścieranie
Wysoka odporność na warunki pogodowe

Двокомпонентна, ароматична, стійка до УФ-випромінювання
100% твердий склад 
Без летучих органічних сполук, без запаху
Дуже швидке нанесення і  час початку експлуатації
Безшовна
Відмінна гнучкість і закладення тріщин
Відмінна хімічна і абразивна стійкість
Відмінна стійкість до погодних умов

STANDARDOWY
CZYSTY POLIMOCZNIK 

STANDART PURE 
POLYUREA 

СТАНДАРТНА ЧИСТА 
ПОЛІСЕЧОВИНА 

WHITECHEM POLYUREA 1045
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Test name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані  

Gel Time (sec.) Czas żelowania (sek.) Час гелеутворення (сек.) 5-10

Tack Free Time (sec.) Suchość dotykowa (sek.) Час затвердіння до відлипання (сек.) 15-30

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Межа міцності при розриві (МПа) ≥ 15

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 375

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A) 90-95

• General waterproofing applications 
(roofs, terraces, balconies etc.)

• Water tanks, pipes and pools
• Sewage and sewer linings
• Roads, bridges and tunnels
• On thermal insulation products

(polyurethane foam, EPS, XPS etc.) 
• Foundation and curtain concretes
• Ship coating and marine industries

• Ogólne zastosowania w hydroizola-
cji (dachy, tarasy, balkony, itd.)

• Zbiorniki wodne, rury i baseny 
• Okładziny i rury kanalizacyjne
• Drogi, mosty i tunele
• Na produktach do izolacji termicz-

nej (pianka poliuretanowa, EPS, 
XPS, itd.) 

• Fundamenty i ściany betonowe
• Powłoki okrętowe i obiekty morskie

• Загальне застосування гідроізоляції 
(дахи, тераси, балкони та ін.)

• Водні резервуари, труби і басейни
• Стічні труби і каналізації
• Дороги, мости й тунелі  
• Захист теплоізоляційних виробів 

(ППУ, EPS, XPS та ін.)  
• Фундаменти і бетонні штори 
• Автопарки, фабрики, лікарні та інші 

промислові об’єкти
• Нафтопереробна, нафтохімічна та 

енергетична промисловість  
• Пікапи і кузови
• Суднове покриття та застосування у 

морській промисловості

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 mm thickness
* dla grubości 1 mm
* на товщину 1 мм

*200 kg amine blend / 225 kg prepolymer 
*200 kg mieszanka aminowa, 225 kg 
prepolimer *200 кг суміші аміну, 225 кг 
форполімеру

*Dostępne w kilku kolorach z palety 
RAL. *Доступний у декількох 
кольорах шкали з RAL кодами.

425
kg/set

1,0 -1,1
kg/m2 9months

miesięcy
місяців

Available in 
several
RAL

colours

POLYUREA • POLIMOCZNIK • ПОЛІСЕЧОВИНА



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jest to alternatywa dla systemów 
czystego polimocznika, używana 
głównie do ogólnych zastosowań
w hydroizolacji.  

It is an alternative to pure polyurea 
systems and developed for general 
waterproofing applications.  

Двокомпонентна напилювальна 
полісечовинна система, яка 
розроблена для загальних цілей 
гідроізоляції і для захисту різних 
покриттів.

Economic polyurea system
Two component, aromatic, UV resistant
100 % solid content
VOC free, odorless
Fast set and service time 
Seamless 
Excellent flexibility and crack bridging 
Excellent resistance to weather conditions

Ekonomiczny system polimocznikowy
Dwuskładnikowy, aromatyczny, odporny na promieniowanie UV
100 % ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Szybka aplikacja i obsługa 
Bezszwowe nakładanie 
Znakomita elastyczność i odporność na pęknięcia 
Wysoka odporność na warunki pogodowe

Економічна полісечовинна система
Двокомпонентна, ароматична, стійка до УФ-випромінювання
100% твердий склад
Без летучих органічних сполук, без запаху 
Дуже швидке нанесення і час початку експлуатації
Безшовна
Відмінна гнучкість і закладення тріщин 
Відмінна стійкість до погодних умов

POLIMOCZNIK
HYBRYDOWY

HYBRID
POLYUREA 

ГІБРИДНА 
ПОЛІСЕЧОВИНА

WHITECHEM POLYUREA HB 1010
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Test name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані  

Gel Time (sec.) Czas żelowania (sek.) Час гелеутворення (сек.) 5-10

Tack Free Time (sec.) Suchość dotykowa (sek.) Час затвердіння до відлипання (сек.) 15-30

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Межа міцності при розриві (МПа) ≥ 13

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 300

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A) 85-90

• General waterproofing applications 
(roofs, terraces, balconies etc.)

• Ceramic, screed concrete and other 
floor coverings

• Roads, bridges and tunnels
• On thermal insulation products (pol-

yurethane foam, EPS, XPS etc. ) 
• Foundation and curtain concretes

• Ogólne zastosowania w hydroizolacji 
(dachy, tarasy, balkony, itd.)

• Ceramika, jastrych betonowy i inne 
pokrycia podłogowe

• Drogi, mosty i tunele
• Na produktach do izolacji termicznej 

(pianka poliuretanowa, EPS, XPS, itd.) 
• Fundamenty i ściany betonowe

• Загальне застосування гідроізоляції 
(дахи, тераси, балкони та ін.)

• Кераміка, бетонні стяжки та інше 
покриття для підлоги

• Дороги, мости та тунелі
• Захист теплоізоляційних виробів 

(ППУ, EPS, XPS та ін.)  
• Фундаменти та бетонні штори

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 mm thickness
* dla grubości 1 mm
* на товщину 1 мм

*200 kg amine blend / 225 kg prepolymer 
*200 kg mieszanka aminowa, 225 kg 
prepolimer *бочка - 200 кг суміші аміну, 
225 кг форполімеру

*Dostępne w kilku kolorach z 
palety RAL *Доступний у декількох 
кольорах шкали з RAL кодами.

425
kg/set

1,0 -1,1
kg/m2 9months

miesięcy
місяців

Available in 
several
RAL

colours

POLYUREA • POLIMOCZNIK • ПОЛІСЕЧОВИНА



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jest to system polimocznikowy o 
specjalnym składzie, odpowiedni do 
kontaktu z wodą pitną i żywnością.

It is polyurea system with special 
formulation which is suitable for 
drinking water and food contact.

Двокомпонентна напилювальна 
полісечовинна система, яка розробле-
на з можливістю контактування з пит-
ною водою і харчовими продуктами.

Two component, aromatic, UV resistant
100 % solid content
VOC free, odorless
Fast set and service time 
Seamless
Excellent flexibility and crack bridging 

Dwuskładnikowy, aromatyczny, odporny na promieniowanie UV
100% ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Szybka aplikacja i obsługa 
Bezszwowe nakładanie
Znakomita elastyczność i odporność na pęknięcia 

Двокомпонентна, ароматична, стійка до УФ-випромінювання
100% твердий склад
Без летучих органічних сполук, без запаху
Дуже швидке нанесення і час початку експлуатації
Безшовна
Відмінна гнучкість і закладення тріщин

CZYSTY POLIMOCZNIK 
DOPUSZCZONY DO KON-
TAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ I 
WODĄ PITNĄ

POTABLE WATER 
AND FOOD CONTACT 
APPROVED PURE 
POLYUREA 

ПОЛІСЕЧОВИНА, 
СХВАЛЕНА ДЛЯ КОНТАКТУ 
З ПИТНОЮ ВОДОЮ І 
ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ 

WHITECHEM POLYUREA FA 1044
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Test name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані  

Gel Time (sec.) Czas żelowania (sek.) Час гелеутворення (сек.) 5-10

Tack Free Time (sec.) Suchość dotykowa (sek.) Час затвердіння до відлипання (сек.) 15-30

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Межа міцності при розриві (МПа) ≥ 18

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 350

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A) 90-95

• Potable water pipes and water 
storage tanks

• Food contact and storage facilities
• Rain storage facilities
• Pools 
• Filtration systems

• Rurociągi wody pitnej i zbiorniki 
wody

• Urządzenia do kontaktu z żywnością 
i przechowywania żywności

• Zbiorniki deszczowe
• Baseny
• Systemy filtrujące

• Труби для питної води і ре-
зервуари

• Виробництво харчових продук-
тів і переробні заводи

• Дощові сховища
• Басейни
• Системи фільтрації

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

*for 1 mm thickness
*dla grubości 1 mm
*на товщину 1 мм

*200 kg amine blend/ 225 kg prepolymer 
*200 kg mieszanka aminowa, 225 kg 
prepolimer *бочка - 200 кг суміші аміну, 
225 кг форполімеру

* Bezbarwny, przezroczysty 
* безбарвний, напівпрозорий.

425
kg/set

1,0 -1,1
kg/m2 9months

miesięcy
місяців

Colorless, 
Translucent

POLYUREA • POLIMOCZNIK • ПОЛІСЕЧОВИНА



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jest to system polimocznikowy opra-
cowany do zastosowań wymagają-
cych wysokiej odporności na ściera-
nie, substancje chemiczne i korozję.

It is polyurea system which is de-
veloped for applications where re-
quired high abrasion, chemical and 
corrosion resistance.

Двокомпонентна напилювальна 
полісечовинна система, яка розро-
блена для застосування у місцях, де 
потрібна висока абразивна, хімічна і 
корозійна стійкість.

Two component, aromatic, UV resistant 
100 % solid content
VOC free, odorless
Fast set and service time 
Seamless 
Extra abrasion, chemical and impact resistance
Excellent tensile and tear resistance
Excellent resistance to weather conditions

Dwuskładnikowy, aromatyczny, odporny na promieniowanie UV 
100% ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Szybka aplikacja i obsługa 
Bezszwowe nakładanie 
Dodatkowa odpornośc na ścieranie, substancje chemiczne i uderzenia
Wysoka odporność na rozciąganie i zrywanie
Wysoka odporność na warunki pogodowe

Двокомпонентна, ароматична, стійка до УФ-випромінювання
100% твердий склад
Без летучих органічних сполук, без запаху
Дуже швидке нанесення і час початку експлуатації
Безшовна
Відмінна абразивна, хімічна стійкість і ударостійкість
Відмінна стійкість до розтягнення і розриву
Відмінна стійкість до погодних умов

ODPORNY NA ŚCIERANIE 
CZYSTY POLIMOCZNIK 

ABRASION RESISTANT 
PURE POLYUREA 

ЗНОСОСТІЙКА 
ПОЛІСЕЧОВИНА

WHITECHEM POLYUREA HP 1044
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Test name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані  

Gel Time (sec.) Czas żelowania (sek.) Час гелеутворення (сек.)  3-5

Tack Free Time (sec.) Suchość dotykowa (sek.) Час затвердіння до відлипання (сек.)  10-25

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Межа міцності при розриві (МПа)  ≥ 20

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 200

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A) 50-55

Abrasion Resistance Odporność na ścieranie Стійкість до стирання  <25 (1000 Cycles)

• Parking, garages and bedliners

• Refineries, petrochemistry and 

energy industries

• Port and marine facilities

• Parkingi, garaże i  wykładziny

• Rafinerie, przemysł petrochemiczny 

i energetyczny

• Porty i obiekty morskie

• Автопарки, гаражі і кузови  

• Нафтопереробна, нафтохімічна 

та енергетична промисловість

• Суднове покриття та застосуван-

ня у морській промисловості

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 mm thickness
* dla grubości 1 mm
* на товщину 1 мм

*200 kg amine blend/ 225 kg prepolymer 
*200 kg mieszanka aminowa, 225 kg 
prepolimer *бочка - 200 кг суміші аміну, 
225 кг форполімеру

*Dostępne w kilku kolorach z palety 
RAL *Доступний у декількох кольорах 
шкали з RAL кодами.

425
kg/set

1,0 -1,1
kg/m2 9months

miesięcy
місяців

Available in 
several
RAL

colours

POLYUREA • POLIMOCZNIK • ПОЛІСЕЧОВИНА



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jest to alifatyczny system polimocz-
nikowy, który został opracowany do 
zastosowań nawierzchniowych, które 
wymagają 100% stabilności koloru.

It is aliphatic polyurea system which 
is developed for top coat applica-
tions where required % 100 color 
stability.

Двокомпонентна напилювальна 
аліфатична полісечовинна систе-
ма, розроблена для нанесення 
верхнього шару, де потрібно 
100% стабільність кольору .

Two component 
100 % solid content
VOC free, odorless
Fast set and service time 
Seamless 
Excellent flexibility and crack bridging 
Excellent chemical and abrasion resistance
Excellent resistance to weather conditions

Dwuskładnikowy 
100% ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Szybka aplikacja i obsługa 
Bezszwowe nakładanie 
Znakomita elastyczność i odporność na pęknięcia 
Wysoka odporność chemiczna, odporność na ścieranie
Wysoka odporność na warunki pogodowe

Двокомпонентна
100% твердий склад
Без летучих органічних сполук, без запаху
Дуже швидке нанесення і час початку експлуатації
Безшовна 
Відмінна гнучкість і закладення тріщин 
Відмінна абразивна, хімічна стійкість і ударостійкість 
Відмінна стійкість до погодних умов

CZYSTY POLIMOCZNIK 
ALIFATYCZNY

ALIPHATIC PURE 
POLYUREA 

АЛІФАТИЧНА 
ПОЛІСЕЧОВИНА 

WHITECHEM POLYUREA AL 1070
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Test name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані  

Gel Time (sec.) Czas żelowania (sek.) Час гелеутворення (сек.)  10-20

Tack Free Time (sec.) Suchość dotykowa (sek.) Час затвердіння до відлипання (сек.)  45-60

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Межа міцності при розриві (МПа)  ≥ 15

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 400

• General top coat waterproofing 
applications (roof, terraces, balco-
nies etc.)

• Water parks, pools
• Decorative applications

• Ogólne zastosowania powierzchnio-
we (dachy, tarasy, balkony, itd.)

• Parki wodne, baseny
• Zastosowania dekoracyjne

• Загальне застосування при 
гідроізоляції (дахи, тераси, 
балкони та ін.)  

• Водні резервуари, труби і 
басейни

• Декоративні аплікації

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 mm thickness
* dla grubości 1 mm
* на товщину 1 мм

*200 kg amine blend, 210 kg prepolymer 
*200 kg mieszanka aminowa, 210 kg 
prepolimer *бочка - 200 кг суміші аміну, 
210 кг форполімеру

*Dostępne w kilku kolorach z palety 
RAL *Доступний у декількох кольорах 
шкали з RAL кодами.

410
kg/set

1,0 -1,1
kg/m2 9months

miesięcy
місяців

Available in 
several
RAL

colours

POLYUREA • POLIMOCZNIK • ПОЛІСЕЧОВИНА



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jest to specjalnie opracowany 
system polimocznikowy o podwyż-
szonej odporności ogniowej.

It is a specially formulated polyu-
rea system with increased fire re-
sistance.

Двокомпонентна напилювальна 
аліфатична полісечовинна систе-
ма , розроблена для застосування 
у місцях, де потрібно використо-
вувати вогнестійкій матеріал.

Two component, aromatic, UV resistant
100 % solid content
VOC free, odorless
Fast set and service time 
Seamless
Excellent flexibility and crack bridging 
Excellent chemical and abrasion resistance

Dwuskładnikowy, aromatyczny, odporny na promieniowanie UV
100 % ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Szybka aplikacja i obsługa 
Bezszwowe nakładanie
Znakomita elastyczność i odporność na pęknięcia 
Wysoka odporność chemiczna, odporność na ścieranie

Двокомпонентна, ароматична, стійка до УФ-випромінювання
100% твердий склад 
Без летучих органічних сполук, без запаху
Дуже швидке нанесення і час початку експлуатації
Безшовна
Відмінна гнучкість і закладення тріщин
Відмінна абразивна і хімічна стійкість

OGNIOODPORNY
CZYSTY POLIMOCZNIK 

FIRE RETARDANT 
PURE POLYUREA 

ВОГНЕЗАХИСНА 
ПОЛІСЕЧОВИНА 

WHITECHEM POLYUREA FR 1044
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Test name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані  

Gel Time (sec.) Czas żelowania (sek.) Час гелеутворення (сек.)  5-10

Tack Free Time (sec.) Suchość dotykowa (sek.) Час затвердіння до відлипання (сек.)  15-30

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Межа міцності при розриві (МПа)  ≥ 16

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 350

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A) 90-95

Fire Resistance Class Klasa odporności na ogień Клас вогнестійкості E

• Fire resistant surfaces

• Manufacturing facilities

• Refineries, petrochemistry

and energy industries

• Powierzchnie ognioodporne

• Zakłady produkcyjne

• Rafinerie, przemysł petrochemiczny

i energetyczny

• Вогнестійкі поверхні

• Виробничі об’єкти

• Нафтопереробна, нафтохімічна 

та енергетична промисловість

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 mm thickness
* dla grubości 1 mm
* на товщину 1 мм

*200 kg amine blend / 225 kg prepolymer 
*200 kg mieszanka aminowa, 225 kg 
prepolimer *бочка - 200 кг суміші аміну, 
225 кг форполімеру

*Dostępne w kilku kolorach z 
palety RAL *Доступний у декількох 
кольорах шкали з RAL кодами.

425
kg/set

1,0 -1,1
kg/m2 9months

miesięcy
місяців

Available in 
several
RAL

colours

POLYUREA • POLIMOCZNIK • ПОЛІСЕЧОВИНА



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jest to system polimocznikowy o 
specjalnym składzie, opracowany dla 
powierzchni o wymaganych właści-
wościach antystatycznych.

It is polyurea system with special 
formulation which is developed for 
surfaces where required antistatic 
properties.

Двокомпонентна напилювальна 
полісечовинна система, роз-
роблена для використання на 
поверхнях, де потрібно викори-
стовувати матеріал з  антиста-
тичними властивостям.

Two component, aromatic, UV resistant 
100 % solid content
VOC free, odorless
Fast set and service time 
Seamless
Excellent flexibility and crack bridging 
Excellent chemical and abrasion resistance

Dwuskładnikowy, aromatyczny, odporny na promieniowanie UV 
100 % ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Szybka aplikacja i obsługa 
Bezszwowe nakładanie
Znakomita elastyczność i odporność na pęknięcia 
Wysoka odporność chemiczna, odporność na ścieranie

Двокомпонентна, ароматична, стійка до УФ-випромінювання
100% твердий склад
Без летучих органічних сполук, без запаху
Дуже швидке нанесення і час початку експлуатації
Безшовна 
Відмінна гнучкість і закладення тріщин
Відмінна абразивна і хімічна стійкість

ANTYSTATYCZNY
CZYSTY POLIMOCZNIK 

ANTISTATIC PURE 
POLYUREA 

АНТИСТАТИЧНА 
ПОЛІСЕЧОВИНА

WHITECHEM POLYUREA AS 1044
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Test name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані  

Gel Time (sec.) Czas żelowania (sek.) Час гелеутворення (сек.)  5-10

Tack Free Time (sec.) Suchość dotykowa (sek.) Час затвердіння до відлипання (сек.)  15-30

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Межа міцності при розриві (МПа)  ≥ 16

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 350

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A)  90-95

• Surface where to avoid electrostatic 
charge risks

• Laboratories
• Hospitals and operating rooms
• Refineries, petrochemistry and 

energy industries

• Powierzchnie, na których trzeba 
uniknąć ryzyka naładowania elektro-
statycznego

• Laboratoria
• Szpitale i sale operacyjne
• Rafinerie, przemysł petrochemiczny i 

energetyczny

• Поверхні, де треба уникати 
ризику виникнення електроста-
тичного розряду 

• Лабораторії
• Лікарні і операційні зали
• Нафтопереробна, нафтохімічна 

та енергетична промисловість

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 mm thickness
* dla grubości 1 mm
* на толщину 1 мм

*200 kg amine blend / 225 kg prepolymer 
*200 kg mieszanka aminowa, 225 kg 
prepolimer *бочка - 200 кг суміші аміну, 
225 кг форполімеру

*Dostępne w kilku kolorach z 
palety RAL *Доступний у декількох 
кольорах шкали з RAL кодами.

425
kg/set

1,0 -1,1
kg/m2 9months

miesięcy
місяців

Available in 
several
RAL

colours

POLYUREA • POLIMOCZNIK • ПОЛІСЕЧОВИНА



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jest to system polimocznikowy o 
specjalnym składzie opracowany 
do zastosowań wymagających 
wysokiej elastyczności.

It is polyurea system with special 
formulation which is developed for 
applications where required high 
elasticity.

Двокомпонентна напилювальна 
полісечовинна система, розро-
блена для поверхонь, де потріб-
но використовувати високоела-
стичний матеріал.

Extra flexibility (≥ 500 %) and crack bridging
Two component, aromatic, UV resistant
100 % solid content
VOC free, odorless
Fast set and service time 
Seamless
Excellent chemical and abrasion resistance

Dodatkowa elastyczność (≥ 500%) i odporność na pęknięcia
Dwuskładnikowy, aromatyczny, odporny na promieniowanie UV
100 % ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Szybka aplikacja i obsługa 
Bezszwowe nakładanie
Wysoka odporność chemiczna, odporność na ścieranie

Екстра гнучкість (≤ 500%) і закладення тріщин
Двокомпонентна, ароматична, стійка до УФ-випромінювання  
100% твердий склад
Без летучих органічних сполук, без запаху  
Дуже швидке нанесення і час початку експлуатації
Безшовна
Відмінна абразивна і хімічна стійкість 

CZYSTY POLIMOCZNIK  
O ZWIĘKSZONEJ ELA-
STYCZNOŚCI

ENHANCED 
FLEXIBILITY PURE 
POLYUREA  

ВИСОКОЕЛАСТИЧНА 
ПОЛІСЕЧОВИНА

WHITECHEM POLYUREA FX 1044
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Test name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані  

Gel Time (sec.) Czas żelowania (sek.) Час гелеутворення (сек.)  20-30

Tack Free Time (sec.) Suchość dotykowa (sek.) Час затвердіння до відлипання (сек.)  60-90

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Межа міцності при розриві (МПа)  ≥ 10

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%)  ≥ 500

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A)  70-75

• Metal roofs and garages

• Jeotextile coatings

• Flexible membranes

• Decorative applications

• Metalowe dachy i garaże

• Pokrycia geotekstylne

• Elastyczne membrany

• Zastosowania dekoracyjne

• Металеві дахи і гаражі

• Геотекстильне покриття

• Гнучкі мембрани

• Декоративні аплікації

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата
Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 mm thickness
* dla grubości 1 mm
* на товщину 1 мм

*200 kg amine blend / 225 kg prepolymer 
*200 kg mieszanka aminowa, 225 kg 
prepolimer *бочка - 200 кг суміші аміну, 
225 кг форполімеру

*Dostępne w kilku kolorach z 
palety RAL *Доступний у декількох 
кольорах шкали з RAL кодами.

425
kg/set

1,0 -1,1
kg/m2 9months

miesięcy
місяців

Available in 
several
RAL

colours

POLYUREA • POLIMOCZNIK • ПОЛІСЕЧОВИНА



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jest to system polimocznikowy alifa-
tyczny nakładany na zimno, opracowa-
ny do zastosowań w nawierzchniach, 
gdzie wymagana jest 100% stabilność 
koloru i wysoka odporność na ścieranie.

It is cold applied aliphatic polyurea 
system which developed for top 
coat applications where required 
% 100 color stability and high 
abrasion resistance. 

Це аліфатична система холод-
ного нанесення, розроблена для 
нанесення верхнього шару, де 
потрібно досягнути 100% стабіль-
ності кольору  і високої стійкості до 
стирання.

Easy to apply
Two component, aliphatic 
100 % solid content
VOC free, odorless
Seamless
Excellent chemical and abrasion resistance
Excellent scratch and impact resistance

Łatwy w aplikacji
Dwuskładnikowy, alifatyczny 
100% ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Bezszwowe nakładanie
Wysoka odporność chemiczna, odporność na ścieranie
Znakomita odporność na zadrapania i uderzenia

Легко наноситься
Двокомпонентна, аліфатична
100% твердий склад
Без летучих органічних сполук, без запаху
Безшовна
Відмінна абразивна і хімічна стійкість
Відмінна стійкість до подряпин і ударів

POLIMOCZNIK 
POLIASPARGINOWY

POLYASPARTIC 
POLYUREA 

WHITECHEM POLYUREA PA 1005 / PA 1070
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Test name Właściwość Назва тесту  PA 1005 PA 1070

Gel Time (min.) Czas żelowania (min.) Час гелеутворення (сек.)  35-40 35-40

Tack Free Time (hr.) Suchość dotykowa (godz.)
Час затвердіння до відлипання 
(сек.)  

1,5-2,0 1,5-2,0

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 
(MPa)

Межа міцності при розриві (МПа)  ≥ 30 ≥ 11

Elongation (%) Wydłużenie (%)
Відносне подовження при розриві 
(%)

≥ 4-6 ≥ 100

Abrasion Resistance Odporność na ścieranie Абразивна стійкість
<15 (1000 Cycles)

(1000 cykli)
(1000 Цикл)

-

• General top coat waterproofing appli-
cations (roof, terraces, balconies etc.)

• Interior top coat applications
• Water parks, pools
• Decorative applications
• Wind turbines

• Ogólne zastosowania powierzchnio-
we  (dachy, tarasy, balkony, itd.)

• Do nawierzchni wewnątrz budynków
• Parki wodne, baseny
• Zastosowania dekoracyjne
• Turbiny wiatrowe

• Загальне застосування при 
гідроізоляції (дахи, тераси, балкони та 
ін.)

• Нанесення в якості верхнього шару 
для внутрішніх приміщень

• Водні парки і басейни
• Декоративні аплікації
• Вітряні турбіни

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 layer
* dla 1 warstwy
* для одного шару

*6 kg amine blend, 4 kg prepolymer
*6 kg mieszanka aminowa, 4 kg prepolimer 
*6 кг суміші аміну, 4 кг форполімеру

*Dostępne przezroczyste i w kilku 
kolorach z palety RAL *Прозорий 
і доступний у декількох кольорах 
шкали з RAL кодами.

10
kg/set

0,30-0,40
kg/m2 9months

miesięcy
місяців

Available 
Transparent 

and in several 
RAL colours

ПОЛІАСПАРГІНОВА 
ПОЛІСЕЧОВИНА 

POLYUREA • POLIMOCZNIK • ПОЛІСЕЧОВИНА



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jednoskładnikowy, odporny na 
promieniowanie UV, rozpuszczalny, 
elastyczny produkt hydroizolacyjny.

One component, UV resistant, sol-
vent, elastic, waterproofing product.

Однокомпонентна, стійка до уль-
трафіолетового випромінювання, 
рідка, еластична,  гідроізоляційна 
покрівельна мембрана.

Easy to apply, Excellent adhesion
Suitable for indoor and outdoor
Seamless 
Crack bridging (min 2 mm)
Root resistant
Suitable for light foot traffic
Water vapor permeability
Resistant to weather conditions

Łatwa w aplikacji 
Znakomita przyczepność
Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
Bezszwowe nakładanie 
Wyrównywanie pęknięć (min. 2 mm)
Odporna na przerastanie korzeni
Odpowiednia do lekkiego ruchu pieszego
Przepuszczalność pary wodnej
Odporna na warunki pogodowe

Легко наноситься 
Відмінна адгезія
Підходить для застосування всередині і ззовні будівель 
Безшовна
Закриття тріщин (хв 2мм)
Стійкість до проникнення коріння
Підходить для легкого пішохідного руху
Паропроникність 
Відмінна стійкість до погодних умов  

MEMBRANA
POLIURETANOWA

POLYURETHANE 
BASED MEMBRANE 

МЕМБРАНА НА ОСНОВІ 
ПОЛІУРЕТАНУ

WHITECHEM PU MEMBRANE 450
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Test name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані  

Tack Free Time (hr.) Suchość dotykowa (godz.) Час висихання (год.)  ~ 3

Light Pedestrian Traffic Time (hr.) Lekki ruch pieszy (godz.) Час пішохідного руху без вантажу (год.)  ~ 24

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Межа міцності при розриві (МПа) ~ 3

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 450

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A) 60 ± 5

LIQUID MEMBRANE • PŁYNNA MEMBRANA • РІДКА МЕМБРАНА

• Roofs, balconies and teracces
• Over-tile and under-tile waterproof-

ing of toilets, bathrooms, kitchens 
and other wet areas

• Foundation and curtain concretes
• Green roofs, flowerbeds, planter 

boxes
• Old PVC and EPDM membranes, 

bitumens and top of acrylic water-
proofing products 

• On thermal insulation products
(polyurethane foam, EPS, XPS etc. ) 

• Tunels and bridges
• Glass, metals and wooden surfaces

• Dachy, balkony i tarasy
• Hydroizolacja podtynkowa i na płytkach 

w toaletach, łazienkach, kuchniach i 
innych mokrych pomieszczeniach 

• Fundamenty i ściany betonowe
• Zielone dachy, kwietniki, skrzynie do 

sadzenia
• Stare membrany z PCV i EPDM, bitumy 

i powierzchnie akrylowych produktów 
hydroizolacyjnych 

• Na produktach do izolacji termicznej 
(pianka poliuretanowa, EPS, XPS itd.) 

• Tunele i mosty
• Powierzchnie szklane, metalowe i 

drewniane

• Дахи, балкони і тераси
• Гідроізоляція у ванних кімнатах, 

кухнях та інших вологих приміщен-
нях (під плиткою)

• Фундаменти та бетонні штори
• Зелені покрівлі, клумби, ящики для 

квітів
• Старі ПВХ-мембрани, бітум, гідроі-

золяція акрилового покриття
• Захист теплоізоляційних виробів 

(ППУ, EPS, XPS та ін.)
• Тунелі та мости
• Скло, метал та  дерев’яні поверхні

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 2-3 layers
* dla 2-3 warstw
* для 2-3 шару

*can be produced in several RAL codes according 
to order quantity *może być produkowany w 
kilku kodach RAL według ilości zamówienia *інші 
кольори за шкалою RAL можуть поставлятися на 
замовлення

20
kg

1,20-1,80
kg/m2 9months

miesięcy
місяців

WHITE
and

GREY



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jednoskładnikowa, odporna na 
promieniowanie UV, rozpuszczalna, 
alifatyczna, elastyczna hydroizolacja 
nawierzchniowa.

One component, UV resistant, sol-
vent, aliphatic, elastic top coat wa-
terproofing and coating product.

Однокомпонентна, аліфатична, 
стійка до ультрафіолетового 
випромінювання, рідка, еластич-
на мембрана для гідроізоляції та 
нанесення верхнього покриття.

Easy to apply 
Excellent adhesion
Seamless
100 % color stability
Suitable for light foot traffic
Resistant to weather conditions

Łatwa w aplikacji 
Znakomita przyczepność
Bezszwowe nakładanie
100% stabilności koloru
Odpowiednia do lekkiego ruchu pieszego
Odporna na warunki pogodowe

Легко наноситься
Чудова адгезія
Безшовна 
100% стабільність кольору 
Підходить для легкого пішохідного руху
Відмінна стійкість до погодних умов

NAWIERZCHNIOWA 
MEMBRANA NA BAZIE 
POLIURETANU

TOP COAT
POLYURETHANE 
BASED MEMBRANE

МЕМБРАНА НА
ОСНОВІ ПОЛІУРЕТАНУ 
ВЕРХНЬОГО ШАРУ

WHITECHEM PU MEMBRANE T 225
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Test name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані 

Tack Free Time (hr.) Suchość dotykowa (godz.) Час висихання (год.)  ~ 3

Light Pedestrian Traffic Time (hr.) Lekki ruch pieszy (godz.) Час пішохідного руху без вантажу (год.) ~ 24

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Межа міцності при розриві (МПа) ~ 3

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 450

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A) 60 ± 5

• Roof, balconies and terraces
• Coating and waterproofing on 

concrete, ceramic, metal, wood and 
glass 

• All applied surface of WHITECHEM 
PU MEMBRANE 450 

• On thermal insulation products (pol-
yurethane foam, EPS, XPS etc. )

• Dachy, balkony i tarasy
• Powlekanie i hydroizolacja betonu, 

ceramiki, metalu, drewna i szkła 
• Wszystkie powierzchnie, na których 

użyta została MEMBRANA PU WHITE-
CHEM 450

• Na produktach do izolacji termicznej 
(pianka poliuretanowa, EPS, XPS, itd.)

• Дахи, балкони та тераси
• Гідроізоляція підземних метале-

вих бетонних, дерев'яних і інших 
споруд.

• Використовується поверх 
матеріалу WHITECHEM PU 
MEMBRANE 450  

• Захист теплоізоляційних виробів 
(ППУ, EPS, XPS та ін.)

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 layer
* dla 1 warstwy
* для одного шару

*can be produced in several RAL codes accor-
ding to order quantity *może być produkowany w 
kilku kodach RAL według ilości zamówienia *інші 
кольори за шкалою RAL можуть поставлятися 
на замовлення

15
kg

0,40-0,50
kg/m2 9months

miesięcy
місяців

WHITE
and

GREY

LIQUID MEMBRANE • PŁYNNA MEMBRANA • РІДКА МЕМБРАНА



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jednoskładnikowa, odporna na pro-
mieniowanie UV, rozpuszczalna, ali-
fatyczna, przezroczysta, elastyczna 
hydroizolacja nawierzchniowa. 

One component, UV resistant, sol-
vent, aliphatic, transparent, elastic 
top coat waterproofing and coat-
ing product. 

Однокомпонентна, аліфатична, 
прозора, стійка до ультрафіолето-
вого  випромінювання, рідка, ела-
стична мембрана для гідроізоляції 
та покриття. 

Easy to apply 
Excellent adhesion
Seamless
100 % transparent
Suitable for pedestrian traffic
Resistant to weather conditions

Łatwa w aplikacji 
Znakomita przyczepność
Bezszwowe nakładanie
100% przezoczysta
Odpowiednia do ruchu pieszego
Odporna na warunki pogodowe

Легко наноситься
Чудова адгезія
Безшовна
100% прозора
Підходить для легкого пішохідного руху
Відмінна стійкість до погодних умов

NAWIERZCHNIOWA 
MEMBRANA NA BAZIE 
POLIURETANU

TOP COAT TRANSPAR-
ENT POLYURETHANE 
BASED MEMBRANE 

ПРОЗОРА
МЕМБРАНА НА
ОСНОВІ ПОЛІУРЕТАНУ

WHITECHEM PU MEMBRANE TR 250

APPLICATIONS / OBSZARY ZASTOSOWANIA / ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

39

Test Name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані  

Tack Free Time (hr.) Suchość dotykowa (godz.) Час висихання (год.)  ~ 1

Light Pedestrian Traffic Time (hr.) Lekki ruch pieszy (godz.) Час пішохідного руху без вантажу (год.)  24-36

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 
(MPa)

Межа міцності при розриві (МПа) ~ 1,5

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 250

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A) 50 ± 5

• Tile, ceramic, mosaic, marble and 
granite surfaces

• Glass and glass brick surfaces
• GRP, PVC, polycarbonate based roof 

lighting surfaces
• Wooden and bamboo surfaces

• Kafle, ceramika, mozaiki, powierzchnie 
marmurowe i granitowe 

• Powierzchnie szklane i z cegły szklanej
• Laminat poliestrowo-szklany, PCV, 

powierzchnie oświetleniowe dachowe 
z poliwęglanu

• Powierzchnie drewniane i bambusowe

• Плитка, мозаїка, мармур, гранітні і 
керамічні поверхні

• Скло і поверхні зі склоблока
• ПВХ і прозорого пластику (поліа-

крилату, полікарбонату) 
• Дерев’яні та бамбукові поверхні

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowa-
nie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 layer *dla 1 warstwy
*для одного шару

*Przezroczysty * Прозорий

15
kg

0,30-0,40
kg/m2 9months

miesięcy
місяців

Transparent

LIQUID MEMBRANE • PŁYNNA MEMBRANA • РІДКА МЕМБРАНА



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jednoskładnikowy, odporny na pro-
mieniowanie UV, elastyczny produkt 
hydroizolujący bez bitumu, rozpusz-
czalników i izocyjanianów.

One component, UV resistant, 
free of bitumen, solvent and iso-
cyanates, elastic waterproofing 
product.

Однокомпонентна, стійка до 
УФ-випромінювання, не містить 
бітуму, розчинників і ізоціанатів, 
еластична, гідроізоляційна рідка 
мембрана на основі МС-полімеру.

Easy to apply 
Applicable on dry and moisture surface without primer
Can be used on horizontal and vertical surface
Excellent adhesion
Seamless
Crack brindging (up to 5 mm)
Suitable for potable water
Resistant to weather conditions

Łatwa w aplikacji 
Stosuje się na suchej i wilgotnej powierzchni bez podkładu 
Może być stosowana na powierzchniach poziomych i pionowych
Znakomita przyczepność
Bezszwowe nakładanie
Mostkowanie pęknięć (do 5 mm)
Odpowiednia do wody pitnej
Odporna na warunki pogodowe

Легко наноситься
Наноситься на суху і вологу поверхню без ґрунтовки
Може використовуватися на горизонтальній і вертикальній 
поверхні
Відмінна адгезія
Безшовна 
Здатна перекривати тріщини ( до 5 мм)
Підходить для контакту з питною водою
Стійка до погодних умов

MEMBRANA NA
BAZIE MS POLIMERU 

MS POLYMER BASED 
MEMBRANE 

МС ПОЛІМЕРНА 
МЕМБРАНА 

WHITECHEM AQUAPROOF
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Test name Właściwość Назва тесту   Datas / Wynik / Дані  

Density  Gęstość  Щільність 1,44

Curing Rate  Szybkość utwardzania  Швидкість затвердіння ~ 3,00

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Межа міцності на розтягнення (МПа) ~ 1,0 - 1,5

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 300

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A)  30 ± 5

• Concrete, ceramic, tile, wood, glass, 
polycarbonate, CTP, metal, stone, 
marble, brick, concrete slabs like all 
vertical and horizontal surfaces.

• Connections of chimney and wall 
ground points, water expenses, roof 
lights, waterproofing and repairs of 
rain grooves

• Balconies, teracces, roofs  
• For water tanks and pools
• Repair of joints of bitumen and 

slate membranes.
• Under-tile waterproofing of toilets, 

bathrooms, kitchens and other wet 
areas

• On thermal insulation products
(polyurethane foam, EPS, XPS etc.)

• Wszystkie powierzchnie pionowe 
i poziome z betonu, ceramiki, kafli, 
drewna, szkła, poliwęglanu, CTP, 
metalu, kamienia, marmuru, cegły, 
płyt betonowych i in.

• Połączenia punktów kominowych i 
ściennych, rynny, oświetlenia dacho-
we, hydroizolacje i naprawy rowków 
deszczowych

• Balkony, tarasy, dachy  
• Zbiorniki wodne i baseny
• Naprawa połączeń bitumicznych i 

łupkowych
• Uszczelnianie podtynkowe w toale-

tach, łazienkach, kuchniach i innych 
mokrych pomieszczeniach

• Na produktach do izolacji termicznej 
(pianka poliuretanowa, EPS, XPS, itd.)

• Бетон, кераміка, плитка, дерево, 
скло, полікарбонат, CTP, метал, 
камінь, мармур,

• цегла, димоходи і стіни, відтоки 
води, освітлення даху, гідроізоля-
ція і ремонт дощових канавок

• Балкони, тераси і дахи
• Для водних резервуарів і басей-

нів
• Ремонт бітумних стиків і гри-

фельних мембран.
• Гідроізоляція у ванних кімнатах, 

кухнях та  інших вологих ділянок 
(під плиткою) 

• Захист теплоізоляційних виробів 
(ППУ, EPS, XPS та ін.)

LIQUID MEMBRANE • PŁYNNA MEMBRANA • РІДКА МЕМБРАНА

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 layer
* dla 1 warstwy
* для одного шару

*2 pcs, 7 kg aluminum package
*2 sztuki / 7 kg aluminiowe 
opakowanie *2шт, 7кг алюмінієве 
відро

*can be produced in several RAL codes according 
to order quantity *może być produkowany w 
kilku kodach RAL według ilości zamówienia *інші 
кольори за шкалою RAL можуть поставлятися 
на замовлення

14
kg

1,40-1,50
kg/m2 9months

miesięcy
місяців

WHITE
and

GREY



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jednoskładnikowy, odporny na pro-
mieniowanie UV, elastyczny produkt 
hydroizolujący bez rozpuszczalników.

One component, UV resistant, sol-
ventless, elastic waterproofing 
product.

Однокомпонентний, стійкий до 
УФ-випромінювання, не містить 
розчинників, еластичний, 
гідроізоляційний матеріал.

Easy to apply 
VOC free, odorless
Can be dilute with water
Can be used on horizontal and vertical surface
Seamless
Suitable for potable water
Paintable surface
Water vapor permeability
Resistant to weather conditions

Łatwa w aplikacji 
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowa
Może być rozcieńczana wodą
Może być stosowana na powierzchniach poziomych i pionowych
Bezszwowe nakładanie
Odpowiednia do wody pitnej
Nadaje się do malowania
Przepuszczalność pary wodnej
Odporna na warunki pogodowe

Легко наноситься
Без летучих органічних сполук, без запаху 
Можна розбавити водою
Може використовуватись на горизонтальній і вертикальній поверхні
Безшовний
Підходить для контакту з питної водою
Поверхня, яку можна фарбувати  
Паропроникність
Стійкий до погодних умов

MMEBRANA NA
BAZIE AKRYLU 

ACRILIC BASED 
MEMBRANE

АКРИЛОВА РІДКА 
МЕМБРАНА

WHITECHEM AC MEMBRANE 600
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Test Name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані  

Density g/ml Gęstość g/ml Щільність г/мл 1,37

Waiting time between layers (hr.)

Czas oczekiwania pomiędzy 

nałożeniem kolejnych warstw 

(godz.)

Швидкість затвердіння між шарами (год.) 4-5

Full Cure Time (hr.) Czas pełnego utwardzenia (godz.) Час до повного затвердіння (год.)  48

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Міцність на розтягнення (МПа) > 1

Elongation (%) Wydłużenie (%) Подовження при розриві (%) ≥ 600

• Sheet metal, galvanized, zinc,
aluminum roof coverings

• Roofs, balconies and terraces, cur-
tain concretes

• Potable water tanks, water chan-
nels and pools

• Under-tile waterproofing of toilet, 
bathroom, kitchen and other wet 
areas

• Chimney connections, roof rivers, 
water drainage, rain gutters

• Pokrycia dachowe z blachy stalowej, 
ocynkowane, cynkowe, aluminiowe

• Dachy, balcony, tarasy, ściany betonowe
• Zbiorniki wody pitnej, kanały wodne i 

baseny
• Uszczelnianie podtynkowe w toaletach, 

łazienkach, kuchniach i innych mokrych 
pomieszczeniach

• Połączenia kominowe, rynny dachowe, 
odprowadzanie wody, rynny deszczowe

• Лист металу, оцинковані, цинкові, 
алюмінієві покрівельні покриття

• Балкони, тераси, дахи і бетонні 
штори

• Для водних резервуарів, 
каналізації та басейнів

• Гідроізоляція у ванних кімнатах, 
кухнях і в інших вологих 
приміщеннях (під плиткою) 

• Димоходи, водостоки дахів, 
каналізації та дощові стоки

LIQUID MEMBRANE • PŁYNNA MEMBRANA • РІДКА МЕМБРАНА

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 layer
* dla 1mm
* на товщину 1 мм

*can be produced in several RAL codes according 
to order quantity *może być produkowany w kilku 
kodach RAL według ilości zamówienia
*інші кольори за шкалою RAL можуть 
поставлятися на замовлення

20
kg

1,30-1,40
kg/m2 12months

miesięcy
місяців

WHITE



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowy, odporny na pro-
mieniowanie UV elastyczny produkt 
nawierzchniowy i hydroizolujący 
bez rozpuszczalników. 

Two component, UV resistant, sol-
ventless, elastic, waterproofing 
and coating product. 

Двокомпонентний, стійкий до 
ультрафіолетового випроміню-
вання, без розчинників, еластич-
ний, гідроізоляційний і лакофар-
бовий матеріал.

100 % solid content
Easy to apply
VOC free, odorless
Self leveling
Seamless
Suitable for pedestrian traffic
Crack bridging (min. 2 mm)
Resistant to weather conditions
Resistant to detergent, oil and salty water

100% ciało stałe
Łatwa w aplikacji
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Samopoziomująca
Bezszwowe nakładanie
Odpowiednia do ruchu pieszego
Wyrównywanie pęknięć (min. 2 mm)
Odporna na warunki pogodowe
Odporna na detergenty, olej i słoną wodę

100% твердий склад
Легко наноситься
Без летучих органічних сполук, без запаху
Самовирівнювальний
Безшовний 
Підходить для легкого пішохідного руху
Закриття тріщин (до 2мм)
Відмінна стійкість до погодних умов  
Стійкий до синтетичних мийних засобів, масел і до морської води

MEMBRANA NA BAZIE 
POLIURETANU 

POLYURETHANE 
BASED MEMBRANE

МЕМБРАНА НА
ОСНОВІ ПОЛІУРЕТАНУ

WHITECHEM PU MEMBRANE 100
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Test Name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані  

Mixture Usage Time (min.) Czas użycia mieszanki (min.) Час використання (хв.) 35-40

Light Pedestrian Traffic Time (hr.) Lekki ruch pieszy (godz.) Час пішохідного руху без вантажу (год.) 12-14

Adhesion Strenght (concrete) 
(MPa) Przyczepność (beton) (MPa) Сила зчеплення (бетон) (МПа) > 1,5

Tensile Strenght (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Межа міцності при розриві (МПа) > 5 

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 100

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A)  80

• Roofs, balconies and terraces
• Over-tile and under-tile waterproof-

ing of toilet, bathroom, kitchen and 
other wet areas

• Foundation and curtain concretes
• Potable water tanks and water 

channels
• On thermal insulation products

(polyurethane foam, EPS, XPS etc.)

• Dachy, balkony i tarasy
• Uszczelnianie podtynkowe i na płytkach 

w toaletach, łazienkach, kuchniach i in-
nych mokrych pomieszczeniach

• Fundamenty i ściany betonowe
• Zbiorniki wody pitnej i kanały wodne 
• Na produktach do izolacji termicznej 

(pianka poliuretanowa, EPS, XPS, itd.)

• Дахи, балкони і тераси
• Гідроізоляція у ванних кімнатах, 

кухнях і в інших вологих примі-
щеннях (під плиткою)

• Фундаменти та бетонні штори
• Резервуари для питної води та 

водні канали
• Захист теплоізоляційних виробів 

(ППУ, EPS, XPS та ін.)

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 mm thickness
* dla grubości 1 mm
* на товщину 1 мм

*16 kg resin, 4 kg hardener
*16 kg żywica, 4 kg utwardzacz
*16кг смоли, 4 кг затверджувача

*can be produced in several RAL codes according 
to order quantity *może być produkowany w 
kilku kodach RAL według ilości zamówienia *інші 
кольори за шкалою RAL можуть поставлятися 
на замовлення

20
kg/set

1,30
kg/m2 12months

miesięcy
місяців WHITE

LIQUID MEMBRANE • PŁYNNA MEMBRANA • РІДКА МЕМБРАНА



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jednoskładnikowy produkt hydroizo-
lacyjny na bazie wody, bez rozpusz-
czalników, o wysokiej elastyczności. 

One component, water based, sol-
ventless, high elasticity, water-
proofing product. 

Однокомпонентний, без розчин-
ників, високоеластичний, гідроі-
золяційний матеріал на водній 
основі.

Easy to apply
VOC free
Seamless
Can be dilute with water
Applicable for wet and dry surfaces
Applicable for vertical and horizontal serfaces
Resistant to weather conditions

Łatwa w aplikacji
Nie zawiera lotnych związków organicznych
Bezszwowe nakładanie
Może być rozcieńczana wodą
Do stosowania na mokrych i suchych powierzchniach
Do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych 
Odporna na warunki pogodowe

Легко наноситься
Без летучих органічних сполук
Безшовний 
Можна розбавити водою
Наноситься на суху і на вологу поверхню
Можна використовувати на горизонтальній і вертикальній поверхні
Відмінна стійкість до погодних умов

MEMBRANA
BITUMICZNA

BITUMEN BASED 
MEMBRANE

МЕМБРАНА НА 
ОСНОВІ БІТУМУ

WHITECHEM BT MEMBRANE 1200
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Test Name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані  

Density g/ml Gęstość g/ml Щільність г/мл ~ 1,03

Tack Free Time (hr.) Suchość dotykowa (godz.) Час висихання (год.)  ~ 1

Full Curing Time  (hr.) Czas pełnego utwardzenia (godz.) Час до повного затвердіння (год.)  ~ 6

Adhesion Strenght (MPa) Przyczepność (MPa) Адгезійна міцність (МПа) > 1,0

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 1200

• Foundation and curtain concretes

• Under-tile waterproofing of toilet, 

bathroom, kithen and other wet areas

• Retaining walls

• Construction molds

• As a primer under bitumen

membrane

• Fundamenty i ściany betonowe

• Uszczelnianie podtynkowe w toale-

tach, łazienkach, kuchniach i innych 

mokrych pomieszczeniach

• Mury oporowe

• Formy budowlane

• Jako podkład pod membraną bitumiczną

• Фундаменти та бетонні штори

• Гідроізоляція у ванних кімнатах, 

кухнях і в інших вологих приміщен-

нях (під плиткою)   

• Утримуючі стіни

• Будівельні прес-форми 

• Як ґрунтування під бітумну мем-

брану

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

*for 1 layer *dla 1 warstwy *для одного шару *Черный * Чорний

20
kg

1,0 -1,5
kg/m2 12months

miesięcy
місяців

BLACK
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FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowa, żywica bez roz-
puszczalników na bazie poliuretanu 
reagująca z wodą dla hydroizolacji 
od strony negatywnej.

Two component, solventless, poly-
urethane based resin with reacting 
with water for negative side water-
proofing.

Двокомпонентна, поліуретанова 
ін'єкційна смола, стійкий до ультрафіо-
летового випромінювання, не містить 
розчинників, еластичний, гідроізоля-
ційний і лакофарбовий матеріал.

100 % solid content
Flexible
Volume increase up to 30 times
Close cell structure
Does not hydrolyze

100 % ciało stałe
Elastyczna
Zwiększenie objętości do 30 razy
Zamknięta struktura komórkowa
Nie hydrolizuje

100% твердий склад
Гнучкий
Збільшення обсягу до 30 разів
Представляє закриту структуру 
Не гідролізується

PIANKA POLIURETA-
NOWA WTRYSKIWANA 

POLYURETHANE BASED 
INJECTION FOAM

ІН'ЄКЦІЙНА СМОЛА НА 
ОСНОВІ ПОЛІУРЕТАНУ

WHITECHEM PU INJ 104
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Test Name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані  

Density of Mixture (g/ml) Gęstość mieszanki (g/ml) Щільність суміші (г/мл)  1,1

Viscosity (cps) Lepkość (cps) В'язкість 300-500

Reaction Start Time (sec.) Czas rozpoczęcia reakcji (sek.) Час початку реакції (сек.)  ~ 30

Blowing Time (sec.) Czas suszenia (sek.) Час видування (сек.) ~ 60

INJECTION • WTRYSKIWANIE • ІН'ЄКЦІЯ 

• Cracks and dilatations

• Underground curtain concretes

   and ceilings

• Tunnels 

• Underground warehouses

• Pęknięcia i dylatacje

• Podziemne ściany i dachy betonowe

• Tunele

• Podziemne magazyny

• Тріщини і дилатації 

• Підземні бетонні штори і стелі  

• Тунелі 

• Підземні склади

Consumption Shelf Life Packaging

Wydajność Data ważności Opakowanie

Витрата Термін 
придатності Упаковка

* for 1 lt space
* na 1 l przestrzeni
* 0,1 кг/л

*25 kg resin, 2,5 kg hardener
*25 kg żywica, 2,5 kg utwardzacz
*25 кг смоли, 2,5 кг затверджувача

27,5
kg/set

0,10
kg/lt 6months

miesięcy
місяців



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowa, samopoziomująca 
żywica epoksydowa do powlekania 
podłóg bez rozpuszczalników. 

Two component, solventless, 
self leveling, epoxy floor coating 
product. 

Двокомпонентне, самовирів-
нювальне, наливне, епоксидне 
покриття для підлоги, яке не 
містить розчинників.

Easy to apply
Self leveling
Easy to clean
Excellent chemical and abrasion resistance
High impact resistance
Paintable surface

Łatwa w aplikacji
Samopoziomująca
Łatwa w czyszczeniu
Wysoka odporność chemiczna, odporność na ścieranie
Wysoka odporność na uderzenia
Nadaje się do malowania

Легко наноситься  
Самовирівнювальне 
Легко очищається
Відмінна абразивна і хімічна стійкість
Ударостійкість 
Поверхня, придатна до фарбування

POWŁOKA
SAMOPOZIOMUJĄCA 

SELF LEVELING 
COATING

САМОВИРІВНЮВАЛЬНА 

WHITECHEM EPOXY SL 510
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Test Name Właściwość Назва тесту Datas/ Wynik/ Дані  

Viscosity (cps) Lepkość (cps) В’язкість 1200-1800

Mixture Usage Time (min.) Czas użycia mieszanki (min.) Час використання (хв.) 40-50

Adhesion Strenght (Concrete) (MPa) Przyczepność (beton) (MPa) Адгезійна міцність (МПа) > 3

Compression Resistance (MPa) Odporność na ściskanie (MPa) Міцність на стиск (МПа) 50 

Hardness (Shore D) Twardość (Shore D) Твердість ( за Шором Д) 80

EPOXY • ŻYWICE EPOKSYDOWE • ЕПОКСИДНА СМОЛА 

• Factory and industrial floors

• Otopark floors

• Storage, loading and unloading sites

• Store, showroom, hospital and 

offices

• Aircraft hangars

• Podłogi fabryczne i przemysłowe

• Podłogi parkingów

• Miejsca przechowywania, ładowa-

nia i rozładowywania

• Sklepy, salony wystawowe, szpita-

le i biura

• Hangary lotnicze

• Фабрики та  промислові підлоги

• Автопарки 

• Сховища, і вантажно-розванта-

жувальні майданчики

• Магазини, виставочні зали, 

лікарні і офіси

• Авіаційні ангари

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

*300-350 g/m2 (przy użyciu wałka, bez 
dodatku piasku) 1,5-2,0 kg/m2 (przy użyciu 
kielni ząbkowanej, z dodatkiem piasku) 
300-350 г/м² (з роликом. Без додавання 
піску ) 1.5-2.0  г/м² (із зубчастим 
шпателем, з додаванням піску)
 

*15 kg resine, 3 kg hardener
*15 kg żywica, 3 kg utwardzacz
*15кг смоли, 3кг затверджувача

*Dostępne w kilku kolorach z palety RAL
*Доступний у декількох кольорах шкали 
з RAL кодами.

0,30-0,35 kg/m²

(with roll. without
adding sand)

1,5-2,0 kg/m²

(with scalloped trowel.
Adding sand)

12months
miesięcy
місяців

18
kg/set

Available in 
several
RAL

colours



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowa powłoka epoksy-
dowa do powlekania podłóg, bez 
rozpuszczalników, opracowana do 
dekoracyjnych powłok nawierzch-
niowych.

Two component, solventless, 
epoxy floor coating product which 
is developed for decorative top 
coat applications.

Двокомпонентне, епоксидне 
покриття для підлоги, яке не 
містить розчинників та розробле-
не для нанесення декоративного 
покриття.

POWŁOKI
TEKSTUROWE

TEXTURING
COATING

ТЕКСТУРОВАНЕ 
ПОКРИТТЯ

WHITECHEM EPOXY TX 710

Easy to apply
Patterned, orange peel appearance
Non-slip, easy to clean
Excellent chemical and abrasion resistance
High impact resistance
Paintable surface

Łatwa w aplikacji
Wzorzysta, wygląd skórki pomarańczowej
Antypoślizgowa, łatwa w czyszczeniu
Wysoka odporność chemiczna, odporność na ścieranie
Wysoka odporność na uderzenia
Nadaje się do malowania

Легко наноситься
Візерункове, з’являється апельсинова кірка
Нековзне, легко очищається
Відмінна абразивна і хімічна стійкість
Ударостійкість 
Поверхня, придатна для фарбування
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Test Name Właściwość Назва тесту   Datas / Wynik / Дані  

Density of Mixture (g/ml) Gęstość of mieszanki (g/ml) Щільність суміші (г/мл) 1,73 

Mixture Usage Time (min.) Czas użycia mieszanki (min.) Час використання (хв.)  50-60

Adhesion Strenght (Concrete) 

(MPa)
Przyczepność (beton) (MPa) Адгезійна міцність на бетон (МПа)  > 3,5

Compression Resistance (MPa) Odporność na ściskanie (MPa) Міцність на стиск (МПа)  80 

Hardness (Shore D) Twardość (Shore D) Твердість (за Шором Д)  80-85

• Factory and industrial floors

• Otopark floors

• Storage, loading and unloading sites

• Store, showroom, hospital and 

offices

• Aircraft hangars

• Podłogi fabryczne i przemysłowe

• Podłogi parkingów

• Miejsca przechowywania, ładowania 

i rozładowywania

• Sklepy, salony wystawowe, szpitale 

i biura

• Hangary lotnicze

• Фабрики та  промислові підлоги  

• Автопарки 

• Сховища, і вантажно-розвантажу-

вальні майданчики

• Магазини, виставочні зали, лікар-

ні і офіси 

• Авіаційні ангари

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

*21 kg resin, 3 kg hardener
*21 kg żywica, 3 kg utwardzacz
*21кг смола, 3кг затверджувача

*Dostępne w kilku kolorach z palety RAL
*Доступний у декількох кольорах 
шкали з RAL кодами. 

0,60-0,70
kg/m2

Available in 
several
RAL

colours12months
miesięcy
місяців

24
kg/set

EPOXY • ŻYWICE EPOKSYDOWE • ЕПОКСИДНА СМОЛА 



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowa, alifatyczna, ela-
styczna farba nawierzchniowa. 

Two component, aliphatic, flexible, 
top coat paint. 

Двокомпонентна, аліфатична, ела-
стична фарба верхнього шару.

ALIFATYCZNA FARBA 
POLIURETANOWA 

ALIPHATIC
POLYURETHANE PAINT

АЛІФАТИЧНА  ПОЛІУ-
РЕТАНОВА ФАРБА

WHITECHEM PU PAINT 214

Easy to apply
Suitable for pedestrian traffic
100% color stability
Semi-matt and easy to clean surface
Resistant to weather conditions

Łatwa w aplikacji
Odpowiednia do ruchu pieszego
100% stabilność koloru
Półmatowa i łatwa w czyszczeniu powierzchnia
Odporna na warunki pogodowe

Легко наноситься
Підходить для пішохідного руху  
100% стійкий колір
Напівматова поверхня, що легко очищається
Відмінна стійкість до погодних умов  
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Test Name Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані  

Tack Free Time (hr.) Suchość dotykowa (godz.) Час висихання (год.) 1,0 - 1,5 

Full Curing Time (hr.) Czas pełnego utwardzenia (godz.) Час до повного затвердіння (год.) ~ 8

Mixture usage time (hr.) Czas użycia mieszanki (godz.) Час використання (год.) ~ 4

PAINT • FARBA • ФАРБА

• As a top coat applications on polyu-

rethane, polyurea and epoxy 

• All kinds of metal and concrete 

surfaces

• Jako warstwa nawierzchniowa na poliu-

retan, polimocznik i żywicę epoksydową 

• Wszystkie rodzaje powierzchni metalo-

wych i betonowych

• Як покриття верхнім шаром на 

поліуретан, полісечовину та епок-

сидну смолу  

• Усі види металевих і бетонних 

поверхонь

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

*20 kg resin, 5 kg hardener
*20 kg żywica, 5 kg utwardzacz
*20кг смоли, 5кг затверджувача

*Dostępne w kilku kolorach z 
palety RAL *Доступний у декількох 
кольорах шкали з RAL кодами.

0,05-0,10
kg/m2

Available in 
several
RAL

colours12months
miesięcy
місяців

25
kg/set
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PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI I                                                        

SYSTEMY NAPRAWY

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ
ТА РЕМОНТНІ СИСТЕМИ

SURFACE PREPARATION
AND REPAIR SYSTEMS



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jednoskładnikowy, poliuretanowy 
wypełniacz dylatacyjny utwardza-
jący się dzięki wilgoci w powietrzu.

One component, polyurethane 
based joint sealant product which 
curing with moisture on the air.

Однокомпонентний герметик на 
основі поліуретану, який твердіє на 
вологому повітрі.

Permanent elasticity,
Thixotropic, Dirt-repellent
Does not shrink
Easy to apply with gun and fix
Paintable
Non-bubble curing
25% movement capacity
Suitable for drinking water systems

Trwała elastyczność 
Tiksotropowy, Odporny na brud
Nie kurczy się
Łatwy w aplikacji przy pomocy pistoletu 
Można malować 
Nie tworzy pęcherzyków
25% możliwości ruchu
Odpowiedni do instalacji wody pitnej

Має постійну еластичність 
Тиксотропний 
Відштовхує бруд  
Не має усадки
Легко наноситься пістолетом і фіксується
Легко піддається фарбуванню після затвердіння 
Без пухирців при затвердінні 
25% відносна пластичність
Підходить для систем питної води 

USZCZELNIACZ
POLIURETANOWY

POLYURETHANE 
BASED SEALANT

ПОЛІУРЕТАНОВИЙ 
ГЕРМЕТИК

WHITECHEM PU SEALANT WP-25 / WP-35 / WP-45
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Test Name Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані  

Density g/ml Gęstość g/ml Щільність г/мл  1,20

Tack Free Time (min.) Suchość dotykowa (min.) Час висихання (хв.)  30-60

Curing Speed (mm/day) Prędkość utwardzania (mm/dzień) Швидкість затвердіння (мм / день)  ≥ 2,5 

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором А)  25-35-45

• Concrete joints and crack repairs

• Joints between structural elements

• Laying of roof tiles

• Wood and PVC window installation

• Połączenia betonowe i naprawy 

pęknięć

• Połączenia między elementami

strukturalnymi

• Układanie dachówek

• Instalacja okien z drewna i PCV

• Бетонні шви і ремонт тріщин

• З’єднання між будівельними еле-

ментами

• Укладання черепиці

• Установка дерев'яних і ПВХ вікон 

Shelf Life Packaging Colours

Data ważności Opakowanie Kolory

Термін 
придатності Упаковка Колір

*600 ml/sztuka (opakowanie miękkie) 
*600мл/ шт (сосиски) 

*Szary, biały, czarny *Сірий, білий, 
чорний 

GREY
WHITE
BLACK12months

miesięcy
місяців

600
ml/piece

(sausage)

JOINT - DILATATION FILLER • JUSZCZELNIACZ - WYPEŁNIACZ 
DYLATACYJNY • ШВИ - ДИЛЯТАЦІЙНИЙ НАПОВНЮВАЧ



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowy system uszczel-
niaczy na bazie polimoczników, opra-
cowany do wypełniania połączeń 
poziomych i napraw betonowych.

Two component, polyurea based 
joint filler system which devel-
oped for filling horizontal joints 
and concrete repair.

Двокомпонентна, полісечовинна 
система на основі аліфатичних 
амінів, розроблена для заповнен-
ня горизонтальних швів і ремон-
ту бетону.

Very fast set and service time than PU sealant
Joint filling and crack repairing in a short time
100% solid content, VOC free, odorless
High flexibility
Excellent resistance to weather conditions
Resistant to chemicals and high temperature

Bardzo krótki czas wiązania, krótszy niż w przypadku poliuretanu
Naprawa spoin i pęknięć w krótkim czasie
100% ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Wysoka elastyczność
Wysoka odporność na warunki pogodowe
Odporny na związki chemiczne i wysoką temperaturę

Швидке нанесення та час життя матеріалу, що переважає за 
властивостями ПУ герметик
Заповнення швів та усунення тріщин за короткий час
100% твердий склад
Без летучих органічних речовин і без запаху 
Чудова гнучкість
Відмінна стійкість до погодних умов  
Висока хімічна і температурна стійкість

USZCZELNIACZ
POLIMOCZNIKOWY 

POLYUREA BASED 
JOINT SEALANT

ГЕРМЕТИК НА ОСНОВІ 
ПОЛІСЕЧОВИНИ
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• Roof, balconies and teracce joints

• Parking, factory and other industrial 

facility floor joints

• Refineries, petrochemical industry 

and energy facility floor joints

• Airport runway joints

• Concrete repairs

• Dachy, balkony, tarasy

• Złącza podłogowe parkingów, 

fabryk i innych obiektów przemy-

słowych

• Rafinerie, przemysł petrochemiczny 

i złącza podłogowe obiektów ener-

getycznych

• Połączenia na pasach startowych 

na lotnisku

• Naprawy betonu

• Шви дахів, балконів і терас

• Шви підлоги паркувальних май-

данчиків, заводів і інших промисло-

вих об'єктів 

• Шви підлоги нафтопереробних, 

нафтохімічних і енергетичних 

підприємств  

• Стики злітно-посадочних смуг 

аеропортів

• Ремонт бетону

Test name Właściwość Назва тесту  JH 1070 JH 1080

Tack Free Time (min.) Suchość dotykowa (min.) Час висихання (хв.)  3-5 3-5

Curing Time (hr.) Czas utwardzania (godz.) Час затвердіння (год.)  24 24

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 
(MPa)

Міцність на розтягнення (МПа)  > 5  > 9

Elongation (%) Wydłużenie (%)
Відносне подовження при розриві 
(%)

≥ 250 ≥ 200

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A)  70-75 85-90

Shelf Life Packaging Colours

Data ważności Opakowanie Kolory

Термін 
придатності Упаковка Колір

*cartridge - 300 ml amine blend, 300 ml 
prepolymer *kartusz -  300 ml mieszanka 
aminowa, 300 ml prepolimer * картридж - 
300мл суміші аміну, 300мл форполімеру

*Dostępne w kilku kolorach z 
palety RAL *Доступний у декількох 
кольорах шкали з RAL кодами. 

12months
miesięcy
місяців

600
ml/piece

(cartridge)

Available in 
several
RAL

colours

WHITECHEM POLYUREA JH 1070 / JH 1080

JOINT - DILATATION FILLER • JUSZCZELNIACZ - WYPEŁNIACZ 
DYLATACYJNY • ШВИ - ДИЛЯТАЦІЙНИЙ НАПОВНЮВАЧ



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowy system wypełnia-
cza na bazie poliuretanu, do wypeł-
niania szerokich poziomych połą-
czeń i dylatacji.

Two component, polyurethane 
based joint filler system which for 
filling wide horizontal joints and 
dilatation.

Двокомпонентна система за-
повнення швів на основі поліу-
ретану для заповнення широких  
горизонтальних швів і розширень.

Self-levelling
100 % solid content
VOC free
Excellent flexibility
High adhesion strenght
Resistant to weather conditions
Resistant to chemicals and abrasion

Samopoziomujący
100 % ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych
Znakomita elastyczność
Wysoka przyczepność
Odporny na warunki pogodowe
Odporny na związki chemiczne i ścieranie

Самовирівнювальний
100% твердий склад
Без летучих органічних речовин і без запаху 
Чудова гнучкість 
Чудова адгезія
Відмінна стійкість до погодних умов  
Стійкий до хімічних речовин і до стирання

POLIURETANOWY 
WYPEŁNIACZ
DYLATACYJNY

POLYURETHANE 
BASED DILATATION 
FILLER

ДИЛЯТАЦІЙНИЙ НА-
ПОВНЮВАЧ НА ОСНОВІ 
ПОЛІУРЕТАНУ

WHITECHEM PU DF 25
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Test name Właściwość Назва тесту Datas / Wynik / Дані 

Gel Time (hr.) Czas żelowania (godz.) Час гелеутворення (год)  3-5

Curing Time (hr.) Czas utwardzania (godz.) Час затвердіння до відлипання(год.) 24 

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 400

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором А) 25-30 

• Roof, balconies and teracce joints 

and dilatations

• Parking, factory and other industrial 

floor joints and dilatations

• Połączenia i dylatacje na dachach, 

balkonach i tarasach

• Połączenia i dylatacje na parkingach, 

w fabrykach i innych obiektach pr-

zemysłowych

• Розширення швів для дахів, 

балконів і терас

• Розширення швів на 

паркувальних майданчиках, 

фабриках та підлог на інших 

промислових об’єктах

Shelf Life Packaging Colours

Data ważności Opakowanie Kolory

Термін 
придатності Упаковка Цвета

*6 kg resin, 3 kg hardener *6 kg żywica, 3 kg 
utwardzacz *6кг смоли, 3кг затверджувача

*Biały i szary * Білий і сірий

12months
miesięcy
місяців

9
kg/set

WHITE
and

GREY

JOINT - DILATATION FILLER • JUSZCZELNIACZ - WYPEŁNIACZ 
DYLATACYJNY • ШВИ - ДИЛЯТАЦІЙНИЙ НАПОВНЮВАЧ



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowa, bez rozpuszczal-
ników, naprawa na bazie żywicy 
epoksydowej i zaprawa montażowa 
o dużej sile. 

Two component, solventless, 
epoxy based repair and mounting 
mortar which has high physical 
strenght. 

Двокомпонентний ремонтно-мон-
тажний розчин на основі епок-
сидної смоли, без розчинників, з 
високою фізичною міцністю.

NAPRAWA NA BAZIE 
ŻYWICY EPOKSYDOWEJ I 
ZAPRAWA MONTAŻOWA 

EPOXY BASED REPAIR 
AND MOUNTING 
MORTAR

РЕМОНТНО-МОН-
ТАЖНИЙ РОЗЧИН НА 
ОСНОВІ ЕПОКСИДНОЇ 
СМОЛИ

WHITECHEM EP MORTAR 310 

Thixotropic
High impact, pressure and abrasion resistance
Resistant to chemicals
Excellent adhesion on concrete and metal surfaces
Excellent corrosion protection

Tiksotropowa
Wysoka odporność na uderzenia, nacisk i ścieranie 
Odporność na związki chemiczne
Znakomita przyczepność do powierzchni beto-
nowych i metalowych
Doskonała ochrona przed korozją

Внутришні і зовнішні, вертикальні і горизонтальні поверхні
Усі види дерев'яних, скляних, металевих і бетонних поверхонь
Спеціально призначений для ремонту частин будівельних конструкцій
Анкери
Для відновлення обламаних кромок.
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Test Name Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані  

Density g/ml Gęstość g/ml Щільність г/мл 1,68

Compression Strength (MPa) Wytrzymałość na ściskanie (MPa) Міцність на стискання (МПа)  50 

Flexural Strength (MPa) Wytrzymałość na zginanie (MPa)
Межа міцності на розтягнення при 
вигині(МПа)

25  

Adhesion Strength (concrete - 
steel) (MPa)

Przyczepność (beton - stal) (MPa) Адгезійна міцність ( бетон-метал) (МПа)  3 - 3,5

Mixture Usage Time (hr.) Czas użycia mieszanki (godz.) Час використання (год.)  50

REPAIR • NAPRAWY • РЕМОНТ

• Indoor and outdoor, vertical and 
horizontal surfaces

• All kinds of wood, glass, metal and 
concrete surfaces

• Adhesion of dilatation profile and 
bands to the floor

• Anchorage 
• Repair of cracks, holes and voids

on the surface

• Powierzchnie wewnętrzne i zewnę-
trzne, pionowe i poziome 

• Wszystkie rodzaje powierzchni drew-
nianych, szklanych, metalowych i be-
tonowych 

• Adhezja profilu dylatacyjnego i pasm 
do podłogi

• Kotwiczenie
• Naprawa pęknięć, dziur i pustych pr-

zestrzeni na powierzchni

• Внутришні та зовнішні, вертикальні 
та горизонтальні поверхні

• Всі  види дерев'яних, скляних, мета-
личних та бетоних поверхонь 

• Спеціально призначений для ремонту 
частин будівельних конструкцій

• Анкерування
• Для відновлення обламаних кромок

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data waż-
ności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

*for 1 mm thickness
*dla grubości 1 mm
*на товщину 1 мм

*3,75 kg resin, 1,25 kg hardener
*3,75 kg żywica, 1,25 kg utwardzacz
*3,75кг смоли, 1,25кг затверджувача

*Szary *Сірий 

1,70
kg/m2 GREY12months

miesięcy
місяців

5
kg/set



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowy system szpachlówek 
i zestawów naprawczych na bazie poli-
mocznika, opracowany do wypełniania 
połączeń poziomych oraz napraw apli-
kacji betonu i polimocznika.

Two component, polyurea based 
joint filler and repair kit system 
which is developed for filling hori-
zontal joints and concrete and pol-
yurea application repairs.

Двокомпонентна система на основі 
полісечовини, розроблена для за-
повнення горизонтальних швів і ре-
монту бетону.

POLIMOCZNIKOWY 
WYPEŁNIACZ I ZESTAW 
NAPRAWCZY 

POLYUREA BASED 
JOINT SEALANT AND 
REPAIR KIT 

ГЕРМЕТИК І КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ РЕМОНТУ НА ОС-
НОВІ ПОЛІСЕЧОВИНИ

WHITECHEM POLYUREA HM 80

Easy hand mixable
100 % solid content, VOC free, odorless
Very fast set and service time than PU sealant
Joint filling and crack repairing in a short time
High flexibility
Excellent resistance to weather conditions
Chemical and high thermal resistant

Łatwe mieszanie ręczne
100 % ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Bardzo krótki czas wiązania, krótszy niż w przypadku poliuretanu 
Naprawa spoin i pęknięć w krótkim czasie
Wysoka elastyczność
Wysoka odporność na warunki pogodowe
Odporność na związki chemiczne i wysoką temperaturę

Легко змішується вручну 
100% твердий склад
Без летучих органічних речовин і без запаху 
Швидке нанесення і час початку експлуатації, що за властивостями 
переважає ПУ герметик 
Заповнення швів і усунення тріщин за короткий час
Чудова гнучкість
Відмінна стійкість до погодних умов
Висока хімічна і температурна стійкість
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Test name Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані 

Gel Time (min.) Czas żelowania (min.) Час гелеутворення (год)  7-8 

Tack Free Time (min.) Suchość dotykowa (min.) Час висихання (хв.) 10-11 

Tensile Strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Міцність на розтягнення (МПа)  ≥ 15  

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%) ≥ 350

Hardness  (Shore A) Twardość  (Shore A) Твердість (за Шором A)  85-90 

• Roof, balconies and teracce joints

• Parking, factory and other industrial 

facility floor joints

• Refineries, petrochemical industry 

and energy facility floor joints

• Airport runway joints

• Concrete repairs

• Dachy, balkony i tarasy

• Złącza podłogowe parkingów, fabryk 

i innych obiektów przemysłowych

• Rafinerie, przemysł petrochemiczny 

i złącza podłogowe obiektów 

energetycznych

• Połączenia na pasach startowych na 

lotnisku

• Naprawy betonu

• Шви дахів, балконів і терас 

• Шви підлоги на паркувальних 

майданчиках, заводах і та інших 

промислових об'єктах

• Шви підлоги на нафтопереробних, 

нафтохімічних і енергетичних  під-

приємствах 

• Стики злітно-посадочних смуг 

аеропортів 

• Ремонт бетону 

Shelf Life Packaging Colours

Data ważności Opakowanie Kolory

Термін 
придатності Упаковка Колір

*2 kg amine blend, 2,2 kg prepolymer
*2 kg mieszanka aminowa, 2,2 kg prepolimer 
*2кг смоли, 2,2кг затверджувача

*Dostępne w kilku kolorach z 
palety RAL *Доступний у декількох 
кольорах шкали з RAL кодами.

9months
miesięcy
місяців

4,2
kg/set

Available in 
several
RAL

colours

REPAIR • NAPRAWY • РЕМОНТ



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowy, hybrydowy sys-
tem polimocznikowy do napraw apli-
kacji polimocznika oraz powlekania i 
hydroizolacji małych powierzchni.

Two component, hybrid polyurea 
systems which used for polyurea 
application repairs and coating and 
waterproofing of small areas.

Двокомпонентна гібридна си-
стема на основі полісечовини, 
яка використовується для  ре-
монту покриттів і гідроізоляції 
невеликої площі. 

Two component, aromatic and UV resistant
100 % solid content
VOC free, odorless
Fast set and service time
Excellent heat and frost resistance
High chemical and abrasion resistance

Двокомпонентна, ароматична
Стійка до УФ-випромінювання
100% твердий склад
Без летучих органічних сполук, без запаху 
Дуже швидке нанесення і час початку експлуатації
Відмінна стійкість до погодних умов
Відмінна абразивна, хімічна стійкість

POLIMOCZNIK
KARTUSZ

CARTRIDGE 
POLYUREA

ПОЛІСЕЧОВИНА В 
КАРТРИДЖАХ

WHITECHEM POLYUREA CR 300 
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Test name Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані  

Gel Time (sec.) Czas żelowania (sek.) Час гелеутворення (год.) 25-30

Tack Free Time (sec.) Suchość dotykowa (sek.) Час висихання (хв.)  50-70

Tensile strength (MPa)
Wytrzymałość na rozciąganie 

(MPa)
Міцність на розтягнення (МПа)  ≥ 10

Elongation (%) Wydłużenie (%) Відносне подовження при розриві (%)  ≥ 300

Hardness (Shore A) Twardość (Shore A) Твердість (за Шором A)  90

• Repair of waterproofing applica-

tions which is deformed

• Small waterproofing and coating 

application areas

• In areas where hot spraying is not 

possible 

• Naprawa zdeformowanej hydroizolacji

• Powlekanie i hydroizolacja małych 

powierzchni

• Obszary, w których natryskiwanie na 

gorąco nie jest możliwe

• Ремонт і гідроізоляція 

деформованих поверхонь

• Гідроізоляція і покриття 

невеликих зон

• У тих місцях, де неможливо 

використовувати гаряче 

розпилення

• Стики злітно-посадочних смуг 

аеропортів

• Ремонт бетону 

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

*for 1 mm thickness
*dla grubości 1 mm
*на товщину 1 мм

*750 ml amine blend, 750 ml prepolymer 
*750 ml mieszanka aminowa, 750 ml 
prepolimer *750мл смоли, 750мл 
затверджувача

* Szary * Сірий 

1,0-1,1
kg/m2

GREY9months
miesięcy
місяців

1500
ml/piece

(cartridge)

Dwuskładnikowy, aromatyczny i odporny na promieniowanie UV
100 % ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Szybka aplikacja i obsługa
Doskonała odporność na ciepło i mróz
Wysoka odporność na związki chemiczne i ścieranie

REPAIR • NAPRAWY • РЕМОНТ



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jednoskładnikowy, rozpuszczalny, 
przezroczysty, półelastyczny pod-
kład na bazie poliuretanu, który wni-
ka głęboko.

One component, solvent, trans-
parent, semi-elastic polyurethane 
based primer which can penetrate 
deeply.

Однокомпонентна, прозора, на-
півеластична поліуретанова смо-
ла, що проникає глибоко в поверх-
ню, з низькою в'язкістю і високим 
змістом твердих речовин.

Easy to apply
Low viscosity
Can be used 4 % up to the amount of surface moisture 
Can be applied interior and exterior areas
Excellent adhesion
To prevent dust on surface

Łatwy w aplikacji
Niska lepkość
Do 4 % wilgotności powierzchniowej 
Można stosować wewnątrz i na zewnątrz
Znakomita przyczepność
Aby zapobiec kurzowi na powierzchni

PODKŁAD
POLIURETANOWY

POLYURETHANE 
PRIMER 

ПОЛІУРЕТАНОВА 
ҐРУНТОВКА

WHITECHEM PRIMER 90
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Test name Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані  

Density g/ml Gęstość g/ml Щільність г/мл 1,00 

Solid Content (%) Ciało stałe (%) Твердий склад (%)  55-60 

Adhesion Strength (MPa) Przyczepność (MPa) Адгезійна міцність (МПа)  ≥ 2  

Curing Time (hr.) Czas utwardzania (godz.) Твердість (за Шором A) 2-3

PRIMER • PODKŁAD • ҐРУНТОВКА 

• As a primer of joint and dilatation filling
• Roof, balconies and teracces
• Under-tile waterproofing of toilets, 

bathrooms, kitchens and other wet 
areas

• Foundation and curtain concretes
• Green roofs, flowerbeds, planter boxes
• Tunnels and bridges

• Jako podkład pod wypełnienia i 
dylatacje

• Dachy, balkony i tarasy
• Uszczelnianie podtynkowe w 

toaletach, łazienkach, kuchniach i 
innych mokrych pomieszczeniach

• Fundamenty i ściany betonowe
• Zielone dachy, kwietniki, skrzynie 

do sadzenia
• Tunele i mosty

• Як ґрунтовка для дилатаційних і 
інших наповнювачів швів 

• Дахи, балкони і тераси
• Гідроізоляція у ванних кімнатах, 

кухнях і в інших вологих приміщен-
нях (під плиткою)   

• Фундаменти і бетонні штори
• Зелені покрівлі, клумби, ящики для 

квітів
• Тунелі і мости

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

*for 1 layer *dla 1 warstwy *для одного 
шару

* Przezroczysty * Прозорий

0,20-0,25
kg/m2

Transparent9months
miesięcy
місяців

15
kg

Легко наноситься
Низька в'язкість
Можна наносити на поверхні з максимальною вологістю 4 %
Підходить для використання всередині і ззовні приміщень
Відмінна адгезія
Відмінна стійкість до погодних умов
Запобігає утворенню пилу на поверхні



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowy, bez rozpuszczalni-
ków, , przezroczysty, półelastyczny 
podkład na bazie poliuretanu, który 
wnika głęboko.

Two component, solventless, 
transparent, semi-elastic polyu-
rethane based primer which can 
penetrate deeply.

Двокомпонентна, прозора, на-
півеластична поліуретанова смо-
ла, що глибоко  проникає в по-
верхню матеріалу та не містить 
розчинників.

PODKŁAD
POLIURETANOWY

POLYURETHANE 
PRIMER

ПОЛІУРЕТАНОВА 
ҐРУНТОВКА

WHITECHEM PRIMER 95
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Test names Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані 

Mixture Usage Time (min.) Czas użycia mieszanki (min.) Час використання (хв.)  30-40

Light Pedestrian Traffic Time (hr.) Lekki ruch pieszy (godz.)
Час пішохідного руху без вантажу 
(год.)

6-12 

Full Curing Time (day) Czas pełnego utwardzenia (day) Час до повного затвердіння (день.) 4

Adhesion Strength (MPa) Przyczepność (MPa) Адгезійна міцність (МПа)  ≥ 3

PRIMER • PODKŁAD • ҐРУНТОВКА 

• Roof, balconies and teracces
• Under-tile waterproofing of toilets, 

bathrooms, kitchens and other wet 
areas

• Foundation and curtain concretes
• Green roofs, flowerbeds, planter 

boxes
• Tunnels and bridges
• Ceramics, tiles, wood, glass, metal, 

stone, marble surfaces

• Dachy, balkony i tarasy
• Uszczelnianie podtynkowe w toaletach, 

łazienkach, kuchniach i innych mokrych 
pomieszczeniach

• Fundamenty i ściany betonowe
• Zielone dachy, kwietniki, skrzynie do 

sadzenia
• Tunele i mosty
• Powierzchnie ceramiczne, kaflowe, 

drewniane, szklane, metalowe, kamien-
ne i marmurowe

• Дахи, балкони і тераси
• Гідроізоляція у ванних кімнатах, 

кухнях і в інших вологих примі-
щеннях (під плиткою) 

• Фундаменти і бетонні штори  
• Зелені покрівлі, клумби, ящики 

для квітів
• Тунелі і мости
• Кераміка, плитка, дерево, скло, 

метал, камінь, мармур

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

*for 1 layer *dla 1 warstwy
*для одного шару

*15 kg resin, 5 kg hardener
*15 kg żywica, 5 kg utwardzacz
*15кг смоли, 5кг затверджувача

*Bezbarwny *Безкольоровий

0,30-0,50 
kg/m2

Colorless12months
miesięcy
місяців

20
kg/set

Easy to apply
Can be used 4 % up to the amount of surface moisture 
Applicable indoors and outdoors
Excellent adhesion
To prevent dust on surface

Łatwy w aplikacji
Do 4% wilgotności powierzchniowej 
Można stosować wewnątrz i na zewnątrz
Znakomita przyczepność
Aby zapobiec kurzowi na powierzchni

Легко наноситься
Можна наносити на поверхні з максимальною вологістю  4 %
Підходить для використання всередині і ззовні приміщень 
Відмінна адгезія
Запобігає утворенню пилу на поверхні



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowy podkład epoksydo-
wy bez rozpuszczalników, który służy 
do aplikacji polimocznika, poliuretanu 
i żywicy epoksydowej.

Two component, solventless, 
epoxy based primer which used 
for application of polyurea, polyu-
rethane and epoxy.

Двокомпонентна ґрунтовка на 
епоксидній основі без розчин-
ників, застосовується перед 
нанесенням полісечовини, поліу-
ретану і епоксидної смоли.

Easy to apply
Low viscosity 
Can be used 4 % up to the amount of surface moisture 
Can be applied interior and exterior areas
Excellent adhesion for all surfaces

Легко наноситься
Низька в'язкість
Можна наносити на поверхні з максимальною вологістю 4 %
Підходить для використання всередині і ззовні приміщень 
Відмінна адгезія
Відмінна адгезія на всіх поверхнях

STANDARDOWY 
PODKŁAD EPOKSYDOWY 

STANDART
EPOXY PRIMER 

СТАНДАРТНА ЕПОК-
СИДНА ҐРУНТОВКА

WHITECHEM PRIMER S80
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Test name Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані 

Gel Time (hr.) Czas żelowania (godz.) Час гелеутворення (сек.) 1-1,5

Light Pedestrian Traffic Time (hr.) Lekki ruch pieszy (godz.) Час пішохідного руху без вантажу (год.) 6-12

Full Curing Time (day) Czas pełnego utwardzenia (day) Час до повного затвердіння (день.)  7

Adhesion strength (MPa) Przyczepność (MPa) Адгезійна міцність (МПа)  ≥ 2,5  

Hardness  (Shore D) Twardość  (Shore D) Твердість (за Шором Д) > 75

PRIMER • PODKŁAD • ҐРУНТОВКА 

• All kinds of concrete, ceramic, tile, 

wood, glass, metal, stone, marble, 

brick etc.

• All kind of vertical and horizantal 

surfaces 

• Wszystkie rodzaje betonu, ceramiki, 

płytek, drewna, szkła, metalu, 

kamienia, marmuru, cegły, itd.

• Wszystkie rodzaje pionowych i 

poziomych powierzchni

• Усі види бетону, кераміки, плитки, 

дерева, скла, металу, каменю, 

мармуру і цегли та ін.

• Усі види вертикальних і горизон-

тальних поверхонь 

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

* for 1 layer *dla 1 warstwy
*для одного шару

*15 kg resin, 5 kg hardener
*15 kg żywica, 5 kg utwardzacz
*15кг смоли, 5кг затверджувача

*Bezbarwny *Безкольоровий

0,30-0,50 
kg/m2 Colorless12months

miesięcy
місяців

20
kg/set

Łatwy w aplikacji
Niska lepkość 
Do 4% wilgotności powierzchniowej 
Można stosować wewnątrz i na zewnątrz
Znakomita przyczepność na wszystkich powierzchniach



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowy podkład epoksy-
dowy bez rozpuszczalników, który 
służy do aplikacji polimocznika, po-
liuretanu i żywicy epoksydowej.

Two component, solventless, 
epoxy based primer which used 
for application of polyurea, polyu-
rethane and epoxy.

Двокомпонентна ґрунтовка на епок-
сидній основі без розчинників, застосо-
вується перед нанесенням полісечови-
ни, поліуретану і епоксидної смоли. 

Easy to apply
Low viscosity 
Can be used 6 % up to the amount of surface moisture 
Can be applied interior and exterior areas
Excellent adhesion for all surfaces

Łatwy w aplikacji
Niska lepkość 
Do 6 % wilgotności powierzchniowej  
Można stosować wewnątrz i na zewnątrz
Znakomita przyczepność na wszystkich powierzchniach

Легко наноситься
Низька в'язкість
Можна наносити на поверхні з максимальною вологістю 6 %.
Підходить для використання всередині і ззовні приміщень
Відмінна адгезія на всіх поверхнях

PODKŁAD EPOKSYDOWY Z 
TOLERANCJĄ NA WILGOĆ

MOISTURE TOLERANT 
EPOXY PRIMER 

ВОЛОГОСТІЙКА
ЕПОКСИДНА ҐРУНТОВКА

WHITECHEM PRIMER 80
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Test name Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані  

Gel Time (hr.) Czas żelowania (godz.) Час гелеутворення (сек.)  2-2,5

Light Pedestrian Traffic Time (hr.) Lekki ruch pieszy (godz.) Час пішохідного руху без вантажу (год.) 6-12

Full Curing Time (day) Czas pełnego utwardzenia (day) Час повного затвердіння (день.) 7

Adhesion strength(MPa) Przyczepność(MPa) Адгезійна міцність (МПа) ≥ 2,5  

Hardness  (Shore D) Twardość  (Shore D) Твердість (за Шором Д) > 75

PRIMER • PODKŁAD • ҐРУНТОВКА 

• All kinds of concrete, ceramic, tile, 

wood, glass, metal, stone, marble, 

brick etc.

• All kind of vertical and horizantal 

surfaces 

• Wszystkie rodzaje betonu, ceramiki, 

płytek, drewna, szkła, metalu, kamie-

nia, marmuru, cegły, itd.

• Wszystkie rodzaje pionowych i pozio-

mych powierzchni

• Усі види бетону, кераміки, плитки, 

дерева, скла, металу, каменю, 

мармур і цегли та ін.

• Усі види вертикальних і горизон-

тальних поверхонь

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

*for 1 layer *dla 1 warstwy *для одного шару *15 kg resin, 5 kg hardener
*15 kg żywica, 5 kg utwardzacz
*15кг смоли, 5кг затверджувача

*Bezbarwny *Безбарвний

0,30-0,50 
kg/m2 Colorless12months

miesięcy
місяців

20
kg/set



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowy podkład gruntujący 
na bazie epoksydów bez rozpuszczalni-
ków opracowany do aplikacji polimocz-
nika, poliuretanu i żywicy epoksydowej 
na powierzchnie metalowe.

Two component, solventless epoxy 
based primer which is developed for 
metal surface application of polyu-
rea, polyurethane and epoxy.

Двокомпонентна ґрунтовка на 
епоксидній основі без розчин-
ників, розроблена для застосу-
вання на поверхні металу перед 
нанесенням полісечовини, поліу-
ретану та епоксидної смоли. 

Easy to apply
Excellent adhesion force than other epoxy primers, because 
of containing zinc ion
Can be applied interior and exterior areas

Łatwy w aplikacji
Lepsza przyczepność niż inne podkłady epoksydowe ze 
względu na obecność jonów cynku
Można stosować wewnątrz i na zewnątrz

Легко наноситься
Відмінне зчеплення, порівняно з іншими видами
ґрунтування на епоксидній основі через вміст цинку
Підходить для використання всередині і ззовні приміщень

PODKŁAD EPOKSYDO-
WY DO POWIERZCHNI 
METALOWYCH 

EPOXY PRIMER FOR 
METAL SURFACE 

ЕПОКСИДНА ҐРУН-
ТОВКА ДЛЯ МЕТАЛУ

WHITECHEM PRIMER M80
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Test name Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані  

Gel Time (hr.) Czas żelowania (godz.) Час гелеутворення (сек.)  1-1,5

Light Pedestrian Traffic Time (hr.) Lekki ruch pieszy (godz.) Час пішохідного руху без вантажу (год.) 6-12

Full Curing Time (day) Czas pełnego utwardzenia (day) Час до повного затвердіння (день.) 7

Adhesion Strength (MPa) Przyczepność (MPa) Адгезійна міцність (МПа)  ≥ 3  

Hardness (Shore D) Twardość (Shore D) Твердість (за Шором Д) > 95

PRIMER • PODKŁAD • ҐРУНТОВКА 

• Metal water tanks and storages
• Metal roofs
• Ship coating and marine industries

• Metalowe zbiorniki wodne 
• Metalowe dachy
• Powłoki okrętowe i obiekty morskie

• Металеві резервуари і сховища 
для води 

• Металеві дахи
• Суднове покриття і використання 

в морській промисловості 

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

*for 1 layer *dla 1 warstwy *для одного шару *15 kg resin, 3 kg hardener
*15 kg żywica, 3 kg utwardzacz
*15кг смоли, 3кг затверджувача

*Szary *Сірий

0,10-0,15 
kg/m2

GREY12months
miesięcy
місяців

18
kg/set



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowy podkład epoksy-
dowy bez rozpuszczalników odpor-
ny na promieniowanie UV i prze-
barwienia, opracowany do aplikacji 
powłok transparentnych.

Two component, solventless, UV 
and color resistant epoxy based 
primer which is developed for trans-
parent coating applications.

Двокомпонентна ґрунтовка на 
епоксидній основі без розчинників, 
стійкість до УФ- випромінювання  і 
стійкість кольору, розроблена для 
нанесення прозорого покриття.

Easy to apply
Low viscosity
Can be applied interior and exterior areas
Excellent adhesion for all surfaces

Łatwy w aplikacji
Niska lepkość
Można stosować wewnątrz i na zewnątrz
Znakomita przyczepność na wszystkich powierzchniach

Легко наноситься
Низька в'язкість
Підходить для використання всередині і ззовні приміщень
Відмінна адгезія на всіх поверхнях

PRZEZROCZYSTYPOD-
KŁAD EPOKSYDOWY

TRANSPARENT 
EPOXY PRIMER

ПРОЗОРА ЕПОКСИДНА 
ҐРУНТОВКА

WHITECHEM PRIMER T80

APPLICATIONS / OBSZARY ZASTOSOWANIA / ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

81

Test name Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані  

Mixture Usage Time (min.) Czas użycia mieszanki (min.) Час використання (хв.)  75

Light Pedestrian Traffic Time (hr.) Lekki ruch pieszy (godz.)
Час пішохідного руху без вантажу 

(год.)
12 

Full Curing Time (day) Czas pełnego utwardzenia (day) Час до повного затвердіння (день.) 7

Adhesion Strength (MPa) Przyczepność (MPa) Адгезійна міцність (МПа) ≥ 3  

PRIMER • PODKŁAD • ҐРУНТОВКА 

• All kinds of concrete, ceramic, tile, 
wood, glass, metal, stone, marble, 
brick etc.

• All kind of vertical and horizantal 
surfaces 

• Wszystkie rodzaje betonu, cerami-
ki, płytek, drewna, szkła, metalu, 
kamienia, marmuru, cegły, itd.

• Wszystkie rodzaje pionowych i 
poziomych powierzchni

• Усі види бетону, кераміки, плитки, 
дерева, скла, металу, каменю, 
мармуру і цегли та ін.

• Усі види вертикальних і горизон-
тальних поверхонь

Shelf Life Packaging Colours

Data ważności Opakowanie Kolory

Термін 
придатності Упаковка Колір

*8 kg resin, 4 kg hardener
*8 kg żywica, 4 kg utwardzacz
*8кг смоли, 4кг затверджувача

* Przezroczysty *Прозорий 

12
kg/set12months

miesięcy
місяців

Transparent
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КЛЕЇ ТА В’ЯЖУЧІ 
МАТЕРІАЛИ

ADHESIVES
AND BINDERS

KLEJE I SUBSTANCJE 
WIĄŻĄCE



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowy klej na bazie 
poliuretanu bez rozpuszczalników.

Two component, solventless, poly-
urethane based adhesive.

Двокомпонентний клей для штуч-
ної трави на основі поліуретану, без 
розчинників.

VOC free, odorless
Self-leveling
Elastic
High coverage
High adhesion strenght and load resistance
Resistant to weather conditions

Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Samopoziomujący
Elastyczny
Wysoki stopień pokrycia
Wysoka przyczepność i wytrzymałość na obciążenia
Odporny na warunki pogodowe

Без летучих органічних речовин і запаху  
Самовирівнювальний
Еластичний
Охоплення великої площі
Чудове зчеплення і стійкість до навантаження
Стійкий до погодних умов

KLEJ DO SZTUCZNEJ 
TRAWY

ARTIFICIAL GRASS 
ADHESIVE

КЛЕЙ ДЛЯ ШТУЧНОЇ 
ТРАВИ

WHITECHEM PU ADH 315

APPLICATIONS / OBSZARY ZASTOSOWANIA / ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

85

Test name Właściwość Назва тесту Datas/ Wynik/ Дані  

Fluidity Płynność Стан рідини
Self Leveling
Samopoziomująca
Самовирівнювальна

Mixture Usage Time (min.) Czas użycia mieszanki (min.) Час використання суміші (хв.)  30-40 

Tack Free Time (hr.) Suchość dotykowa (godz.) Час затвердіння до відлипання(год.) 1-1,5

• Used for adhesion of artificial grass 

rolls 

• Used for adhesion of rubber tile or 

rubber rolls

• Stosowany do klejenia rolek ze 

sztucznej trawy 

• Stosowany do klejenia gumowych 

płytek lub rolek gumowych

• Використовується для склеювання 

рулонів штучної трави

• Використовується для адгезії 

гумової плитки або гумових 

рулонів

Consumption Shelf Life Packaging Colours

Wydajność Data ważności Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності Упаковка Колір

*for 1 layer *dla 1 warstwy *для одного 
слоя

*15 kg resin, 3 kg hardener
*15 kg żywica, 3 kg utwardzacz
*15кг смоли, 3кг затверджувача

*Dostępne w kilku kolorach z 
palety RAL *Доступний у декількох 
кольорах шкали з RAL кодами.

0,8-1,0 
kg/m2 12months

miesięcy
місяців

18
kg/set

Available in 
several
RAL

colours

POLYURETHANE FLOOR ADHESIVE • POLIURETANOWY KLEJ DO PODŁÓG
• ПОЛІУРЕТАНОВІ КЛЕЇ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowy klej na bazie 
poliuretanu bez rozpuszczalników.

Two component, solventless, poly-
urethane based adhesive.

Двокомпонентний, на поліурета-
новій основі, швидко твердіє  без 
усадки, без води і розчинників.  

VOC free, odorless
Self-leveling
Elastic
High coverage
High adhesion strenght and load resistance
Resistant to weather conditions

Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Samopoziomujący
Elastyczny
Wysoki stopień pokrycia
Wysoka przyczepność i wytrzymałość na obciążenia
Odporny na warunki pogodowe

Без летучих речовин і без запаху 
Самовирівнювальний
Еластичний
Охоплення великої площі
Чудове зчеплення і стійкість до навантаження
Стійкий до погодних умов

KLEJ DO PŁYTEK 
GUMOWYCH I ROLEK 
GUMOWYCH

RUBBER TILE AND 
RUBBER ROLLS 
ADHESIVE

КЛЕЙ ДЛЯ ГУМОВИХ 
ПЛИТ І ПАРКЕТУ

WHITECHEM PU ADH 317 / 317 HV / 319
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• Used for adhesion of rubber tile or 

rubber rolls

• Used for adhesion of artificial grass 

rolls

• Stosowany do klejenia gumowych 

płytek lub rolek gumowych

• Stosowany do klejenia rolek ze 

sztucznej trawy

• Використовується для адгезії 

гумової плитки або гумових 

рулонів

• Використовується для склеювання 

рулонів штучної трави

Consumption Shelf Life *Packaging Colours

Wydajność Data ważności *Opakowanie Kolory

Витрата Термін 
придатності *Упаковка Колір

0,8-1,0 
kg/m2 12months

miesięcy
місяців

24
kg/set

Available in 
several

RAL
colours

Test name / Właściwość / Назва тесту  PU ADH 317 PU ADH 317 HV PU ADH 319

Viscosity / Lepkość / В'язкість
Self Leveling

Samopoziomujący
Самовирівнювання

Thixotropic
Tiksotropowy
Тиксотропний

Thixotropic
Tiksotropowy
Тиксотропний    

Open time(min.) / Czas otwarty (min.) / Життєздатність суміші(хв.) 30-40 30-40 30-40 

Tack Free Time(hr.) / Suchość dotykowa (godz.) / Час затвердіння до 
відлипання (год.)

1-1,5 1-1,5 1-1,5

*Packaging:
*Opakowanie:
*Упаковка:

20 kg /set (18 kg resin, 2 kg hardener for PU ADH 319)
20 kg / zestaw (18 kg żywica, 2 kg utwardzacz - PU ADH 319)
20кг у комплекті (пластикове відро - 18кг смоли, 2кг затверджувача) (PU ADH 319)

POLYURETHANE FLOOR ADHESIVE • POLIURETANOWY KLEJ DO PODŁÓG
• ПОЛІУРЕТАНОВІ КЛЕЇ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Dwuskładnikowy produkt na bazie 
poliuretanu bez rozpuszczalników, 
który służy do wypełniania luk w 
powierzchni gumy SBR i gumy EPDM

Two component, solventless, 
poliüretane based product which 
used for fiiling gaps in surface of 
SBR rubber and EPDM rubber

Двокомпонентний, на поліурета-
новій основі, не містить розчин-
ників, використовується для  за-
повнення порожнеч на поверхнях 
SBR гум і ЭПДМ крихти.  

VOC free, odorless
Self-levelling
Elastic 
Resistant to weather conditions

Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Samopoziomujący
Elastyczny
Odporny na warunki pogodowe

Без летучих речовин і без запаху
Самовирівнювальний
Еластичний
Стійкий до погодних умов

WYPEŁNIACZ NA
BAZIE POLIURETANU

POLYURETHANE 
BASED FILLER

НАПОВНЮВАЧ НА 
ОСНОВІ ПОЛІУРЕТАНУ

WHITECHEM PU FP 351 
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Test name Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані  

Mixture Density (g/ml) Gęstość mieszanki (g/ml) Щільність суміші (г/мл)  1,50 

Mixture Usage Time (min.) Czas użycia mieszanki (min.) Час використання суміші (хв.)  50-60   

Light Pedestrian Traffic Time (hr.) Lekki ruch pieszy (godz.) Час пішохідного руху без вантажу (год.)  24 

Full Curing Time (day) Czas pełnego utwardzenia (day) Час до повного затвердіння (день) 7

• Concrete repairs

• Filling gaps in surface of SBR rubber 

and EPDM rubber

• Naprawy betonu

• Wypełnienie luk w powierzchni 

gumy SBR i gumy EPDM

• Ремонт бетону

• Заповнення порожнеч у поверхні 

гуми SBR і ЕПДМ (каучукової) 

крихти

Shelf Life Packaging Colours

Data ważności Opakowanie Kolory

Термін 
придатності Упаковка Колір

*20kg resin, 4kg hardener *20kg żywica, 4kg 
utwardzacz *металеве відро-20кг смоли, 
4кг затверджувача

*Beżowy *Бежевий

24
kg/set12months

miesięcy
місяців

BEIGE

POLYURETHANE FLOOR ADHESIVE • POLIURETANOWY KLEJ DO PODŁÓG
• ПОЛІУРЕТАНОВІ КЛЕЇ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДЛОГИ



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jednoskładnikowe spoiwo bez roz-
puszczalników na bazie poliuretanu, 
opracowane do produkcji płytek gu-
mowych przez system prasowania.

One component, solventless pol-
yurethane based binder which is 
developed for production of rubber 
tiles by press system.

Однокомпонентний, в’яжучий ма-
теріал на поліуретановій основі для 
гарячого пресування гумової плитки, 
без розчинників, розроблений для 
виробництва гумових плит за пресо-
вою системою.

100 % solid content
VOC free, odorless, Low viscosity
Suitable reaction speed for press system
High bonding strength and load resistance
Excellent flexibility and durable
Excellent resistance to weather conditions
Resistant to chemicals

100 % ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowe
Niska lepkość
Odpowiednia prędkość reakcji dla systemu prasowania
Wysoka siła wiązania i wytrzymałość na obciążenia
Znakomita elastyczność i wytrzymałość
Wysoka odporność na warunki pogodowe
Odporność na związki chemiczne

100% твердий склад
Без летучих речовин і без запаху
Низька в'язкість
Швидкість реакції, яка підходить для пресової системи
Чудове зчеплення і відмінний опір навантаженню
Чудова гнучкість і витривалість
Чудове зчеплення і стійкість до навантаження
Відмінна стійкість до погодних умов
Стійкість до хімічних речовин

SPOIWO GUMOWE
DO PRASOWANIA 

RUBBER BINDER FOR 
PRESS SYSTEM

В’ЯЖУЧИЙ КЛЕЙ ДЛЯ
ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ

WHITECHEM PU BINDER 205
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Test name Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані  

Viscosity (cps) Lepkość (cps) В'язкість 4000-5000

NCO content (%) Zawartość NCO (%) Зміст нелетучих речовин (%)  9,5-11,5 

Tack Free Time (hr.) Suchość dotykowa (godz.) Час затвердіння до відлипання (год.) 1,5-2,0

• Rubber tile and parquet

• Gym rubber floorings

• Rubber pavement borders

• Rubber rail mounts

• Rubber roll carpets

• Płytki gumowe i podłogi

• Gumowe podłogi sportowe

• Gumowe krawędzie nawierzchni

• Gumowe mocowania szyn

• Dywaniki gumowe

• Гумова плитка і паркет

• Гумові покриття спортзалів і спор-

тивних майданчиків

• Гумові доріжки тротуару

• Гумові рейкові кріплення

• Гумові рулонні килими

Shelf Life Packaging Colours

Data ważności Opakowanie Kolory

Термін 
придатності Упаковка Колір

*drum *bęben *бочка *Przezroczysty, bursztynowy
*Прозорий, жовтий (бурштиновий)

220
kg(drum)

Transparent,
Amber

POLYURETHANE BINDER • SPOIWO POLIURETANOWE
• ПОЛІУРЕТАНОВІ В’ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ

9months
miesięcy
місяців



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jednoskładnikowe spoiwo na bazie 
poliuretanu bez rozpuszczalników, 
które jest opracowane do produkcji 
podłóg gumowych przez wylewkę.

One component, solventless polyu-
rethane based binder which is devel-
oped for production of rubber floor 
by pour in place system.

Однокомпонентний, в`яжучий 
клей на поліуретановій основі, без 
розчинників, розроблений для 
виробництва гумових  покриттів 
для підлоги.

100% solid content
VOC free, odorless
Suitable viscosity for pour in place system 
Suitable reaction speed for pour in place system
High bonding strength and load resistance
Excellent flexibility and durable
Excellent resistance to weather conditions
Resistant to chemicals

100% ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowe
Odpowiednia lepkość do wylewki
Odpowiedni czas reakcji do stosowania systemu wylewki 
Wysoka siła wiązania i wytrzymałość na obciążenia
Znakomita elastyczność i wytrzymałość
Wysoka odporność na warunki pogodowe
Odporność na związki chemiczne

100% твердий склад
Без летучих речовин і без запаху 
Підходяща в'язкість для покриття для підлоги
Швидкість реакції, яка підходить для покриття підлоги
Чудове зчеплення і відмінний опір навантаженню
Чудова гнучкість і витривалість
Відмінна стійкість до погодних умов
Стійкість до хімічних речовин

SPOIWO GUMOWE
WYLEWANE 

RUBBER BINDER FOR 
POUR IN PLACE SYSTEM

В’ЯЖУЧИЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
ХОЛОДНОГО УКЛАДЕННЯ

WHITECHEM PU BINDER 102
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Test name Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані

Viscosity (cps) Lepkość (cps) В'язкість (сП)  3500-5000

NCO content (%) Zawartość NCO (%) Зміст нелетучих речовин (%)  10,0-11,5 

Mixture Usage Time (hr.) Czas użycia mieszanki (godz.) Час затвердіння до відлипання (год.) 1-1,5

• Children playgrounds and parks
• Walkways 
• Running tracks
• Outdoor recreation areas
• Synthetic surfaces

• Dziecięce place zabaw i parki
• Chodniki 
• Bieżnie
• Tereny rekreacyjne na świeżym 

powietrzu
• Powierzchnie syntetyczne

• Дитячі майданчики і паркет
• Пішохідні доріжки
• Бігові доріжки
• Відкриті зони відпочинку
• Синтетичні поверхні

Shelf Life Packaging Colours

Data ważności Opakowanie Kolory

Термін 
придатності Упаковка Колір

*drum *bęben *бочка *Przezroczysty, bursztynowy 
*Прозорий, жовтий (бурштиновий)

220
kg(drum)

Transparent,
Amber

POLYURETHANE BINDER • SPOIWO POLIURETANOWE
• ПОЛІУРЕТАНОВІ В’ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ

9months
miesięcy
місяців



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jednoskładnikowe spoiwo na bazie po-
liuretanu bez rozpuszczalników, opra-
cowane do produkcji podłóg gumowych 
przez wylewkę tam, gdzie potrzebne 
jest 100% stabilności koloru. 

One component, solventless pol-
yurethane based binder which is 
developed for production of rubber 
floor by pour in place system where 
required %100 color stability. 

Однокомпонентний, в’яжучий 
матеріал на поліуретановій основі, 
без розчинників, розроблений для 
виробництва гумового покриття 
для підлоги, де потрібно досягнути 
%100 стабільність кольору

100 % solid content
VOC free, odorless
Suitable viscosity and reaction speed for pour in place system 
High bonding strength and load resistance 
Excellent flexibility and durable
Excellent resistance to weather conditions
Resistant to chemicals

100% твердий склад
Без летучих речовин і без запаху
Підходяща в'язкість і швидкість реакції для покриття для підлоги  
Чудове зчеплення і відмінний опір навантаженню  
Чудова гнучкість і витривалість
Відмінна стійкість до погодних умов
Стійкість до хімічних речовин

ALIFATYCZNE
SPOIWO GUMOWE 
WYLEWANE 

ALIPHATIC RUBBER 
BINDER FOR POUR IN 
PLACE SYSTEM

АЛІФАТИЧНИЙ В’ЯЖУ-
ЧИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ХОЛОД-
НОГО УКЛАДЕННЯ

WHITECHEM PU BINDER 103
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Test name Właściwość Назва тесту  Datas/ Wynik/ Дані  

Viscosity (cps) Lepkość (cps) В'язкість (сП)  3500-5000

NCO content (%) Zawartość NCO (%) Склад нелетучих речовин (%)  7 - 7,5 

• Children playgrounds and parks
• Walkways 
• Running tracks
• Outdoor recreation areas
• Synthetic surface

• Dziecięce place zabaw i parki
• Chodniki 
• Bieżnie
• Tereny rekreacyjne na świeżym 

powietrzu
• Powierzchnie syntetyczne

• Дитячі майданчики і паркет
• Пішохідні доріжки
• Бігові доріжки
• Відкриті зони відпочинку
• Синтетичні поверхні

POLYURETHANE BINDER • SPOIWO POLIURETANOWE
• ПОЛІУРЕТАНОВІ В’ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ

Shelf Life Packaging Colours

Data ważności Opakowanie Kolory

Термін 
придатності Упаковка Колір

*drum *bęben* бочка *Przezroczysty *Прозорий

220
kg(drum)9months

miesięcy
місяців

Transparent100 % ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Odpowiednia lepkość czas reakcji do stosowania systemu wylewki 
Wysoka siła wiązania i wytrzymałość na obciążenia 
Znakomita elastyczność i wytrzymałość
Wysoka odporność na warunki pogodowe
Odporność na związki chemiczne



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Jednoskładnikowe, przezroczyste spo-
iwo alifatyczne na bazie poliuretanu 
bez rozpuszczalników, opracowane do 
kładzenia kamiennych dywanów. 

One component, transparent, ali-
phatic, solventless, polyurethane 
based binder which is developed for 
pebble flooring. 

Однокомпонентний, прозорий, в’яжучий 
клей на поліуретановій основі, без роз-
чинників, розроблений для формування 
підлоги з каменю чи бетону в промисло-
вих приміщеннях.

100 % solid content
VOC free, odorless
Suitable viscosity and reaction speed 
High bonding strength and load resistance
Excellent resistance to weather conditions
Resistant to chemicals

100 % ciało stałe
Nie zawiera lotnych związków organicznych, bezzapachowy
Odpowiednia lepkość i czas reakcji
Wysoka siła wiązania i wytrzymałość na obciążenia
Wysoka odporność na warunki pogodowe
Odporność na związki chemiczne

100% твердий склад
Без летучих речовин і без запаху 
Підходяща в'язкість і швидкість реакції 
Чудове зчеплення і відмінний опір навантаженню
Відмінна стійкість до погодних умов
Стійкість до хімічних речовин

ALIFATYCZNE SPOIWO 
DO KAMIENNYCH
DYWANÓW

ALIPHATIC
PEBBLE BINDER

АЛІФАТИЧНИЙ 
В’ЯЖУЧИЙ КЛЕЙ
ДЛЯ КАМЕНЮ

WHITECHEM PU BINDER 503 
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Test name Właściwość Назва тесту  Datas / Wynik / Дані  

Viscosity (cps) Lepkość (cps) В'язкість (сП) 1300-1500

Light Pedestrian Traffic Time (hr.) Lekki ruch pieszy (godz.)
Час пішохідного руху без вантажу 
(год.)

12

Full Curing Time (day) Czas pełnego utwardzenia (day) Час до повного затвердіння (день) 7 

• Interior and exterior decorative 
floorings

• Walking and cycling paths
• Open-closed garden designs
• Designing landscapes outdoor

and indoor gardens.
• Roof terraces and balconies
• Shopping malls
• Stairs and steps

• Wewnętrzne i zewnętrzne wykładziny 
dekoracyjne

• Ścieżki spacerowe i rowerowe
• Projekty ogrodów otwartych
• Projektowanie ogrodów we wnętrzach 

i na zewnątrz
• Dachy, tarasy i balkony
• Centra handlowe
• Schody

• Декоративна підлога ззовні та 
всередині будинку 

• Пішохідні і велосипедні доріжки
• Відкриті  і закриті сади
• Дизайн ландшафту відкритих і 

закритих садів.
• Дахи, тераси і балкони
• Торгові центри
• Драбини і сходи

POLYURETHANE BINDER • SPOIWO POLIURETANOWE
• ПОЛІУРЕТАНОВІ В’ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ

Shelf Life Packaging Colours

Data ważności Opakowanie Kolory

Термін 
придатності Упаковка Колір

*Przezroczysty *Прозорий

9months
miesięcy
місяців Transparent15

kg
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SYSTEMY IZOLACJI
CIEPLNEJ

THERMAL
INSULATION SYSTEMS

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ
СИСТЕМИ  



RIGID POLYURETHANE SYSTEMS • SZTYWNE SYSTEMY
POLIURETANOWE • ТВЕРДІ ПОЛІУРЕТАНОВІ СИСТЕМИ  

COMPARISON TABLE • TABELA PORÓWNAWCZA
• ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

Twarda pianka poliuretanowa jest mate-
riałem termoizolacyjnym powstającym w 
wyniku reakcji mieszanki polioli i izocyja-
nianu i ma najniższą na świecie przewod-
ność cieplną. 

Rigid polyurethane foam is a ther-
mal insulation material formed by 
the reaction of polyol blend and 
isocyanate and it has World’s low-
est thermal conductivity value. 

Твердий пінополіуретан є те-
плоізоляційним матеріалом, що 
утворюється в результаті реакції 
суміші поліолів та ізоціанату, а та-
кож  є найнижчим за показниками 
теплопровідності у світі.

SZTYWNE SYSTEMY 
POLIURETANOWE

RIGID POLYURETHANE 
SYSTEMS

ТВЕРДІ ПОЛІУРЕТАНОВІ 
СИСТЕМИ 

APPLICATION AMOUNT
NANOSZONA ILOŚĆ
ОБ'ЄМ НАНЕСЕННЯ/ВЛАШТУВАННЯ
WORKING STAFF QUANTITY
ILOŚĆ SIŁY ROBOCZEJ
КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ
SERVICE TIME (YEAR)
CZAS DZIAŁANIA (LATA)
ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІІ
THERMAL BRIDGE:
MOSTEK TERMICZNY:
ТЕМПЕРАТУРНИЙ МІСТ
INSECT: 
INSEKTY: 
Комахи:
λ VALUE
WSPÓŁCZYNNIK (λ)
(λ) ОБ'ЄМНИЙ ОБ'ЄМ
DENSITY (kg/m³)
GĘSTOŚĆ (kg/m³)
ЩІЛЬНІСТЬ (кг / м³)
APPLICATION THICKNESS (cm)
GRUBOŚĆ NAKŁADANIA (cm)
ТОВЩИНА НАНЕСЕННЯ (см)
1 m² WEIGHT (kg)
CIĘŻAR 1 m² (kg)
Вага 1 м² (кг)
VAPOUR DIFFUSION:
DYFUZJA PARY WODNEJ:
ПАРОПРОНИКНІСТЬ
SOUND INSULATION:
IZOLACJA DŹWIĘKOWA:
Звукова ізоляція:
WALKING ON:
MOŻNA CHODZIĆ: 
ПІШОХІДНЕ НАВАНТАЖЕННЯ  
ADHESIVE-ANCHOR:
KOTWA WKLEJANA:
АНКЕРУВАННЯ
FIRE CLASS
KLASA REAKCJI NA OGIEŃ
КЛАС ГОРЮЧОСТІ
COMPRESSIVE STRENGHT (MPa)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE (MPa)
СТІЙКІСТЬ ДО СТИСКУ (МПа)
COST (Euro/m²)
KOSZT (Euro/m²)
ЦІНА (Євро / м²)

150-200 m2/day
150-200 (m²/dzień)
150-200 (м²/день)
4-5
4-5
4-5
8-10 year
8-10 (LATA)
8-10 (РОКІВ)
OCCUR. HAS SEAMS
WYSTĘPUJE
ТАК
NOT OCCUR
NIE WYSTĘPUJĄ
НІ
0,030-0,035 W/mK
0,030-0,035 W/mK
0,030-0,035 W/mK
16-32 kg /m3

16-32 kg /m3

16-32 (кг/м³)
4-5 cm
4-5 cm
4-5 cm
1,5-2,0 kg
1,5-2,0 kg
1,5-2,0 (кг)
YES
TAK
ТАК
YES
TAK
ТАК
YES (high density)
TAK (high density)
ТАК (high density)
NEED 
POTRZEBUJE
ПОТРІБНИЙ
B2-B3
B2-B3
B2-B3
0,10 - 0,15 MPa
0,10 - 0,15 MPa
0,10 - 0,15 (МПа)
4-7 € /m2

4-7 € /m2

4-7 € /м²

FEATURES
WŁAŚCIWOŚCI
ОСОБЛИВОСТІ

700-800 m2 / day
700-800 (m²/dzień)
700-800 (м²/день)
2-3
2-3
2-3
70-80 year
70-80 (LATA)
70-80 (РОКІВ)
NOT OCCUR. SEAMLESS
NIE WYSTĘPUJE
НІ
NOT OCCUR
NIE WYSTĘPUJĄ
НІ
0,020-0,025 W/mK
0,020-0,025 W/mK
0,020-0,025 W/mK
40 kg / m3

40 kg / m3

40 (кг/м³)
3-4 cm
3-4 cm
3-4 cm
1,5 - 2,0 kg
1,5 - 2,0 kg
1,5 - 2,0 (кг)
YES
TAK
ТАК
YES 48 – 60 dB.
TAK 48 – 60 dB.
ТАК 48 – 60 dB.
YES (for above 40 density)
TAK (for above 40 density)
ТАК (для щільності від 40кг/м³)
Does Not Need
NIE POTRZEBUJE
НЕ ПОТРІБНИЙ
B1 - B2
B1 - B2
B1 - B2
0,15 - 0,20 MPa
0,15 - 0,20 MPa
0,15 - 0,20 (МПа)
5-10 € /m2

5-10 € /m2

5-10 € /м²

POLYURETHANE
POLIURETAN
ПОЛІУРЕТАН

100-150 m2 / day
100-150 (m²/dzień) 

100-150 (м²/день)
4-5
4-5
4-5
10-15 year
10-15 (LATA)
10-15 (РОКІВ)
OCCUR.HAS SEAMS
WYSTĘPUJE
ТАК
NOT OCCUR
NIE WYSTĘPUJĄ
НІ
0,040-0,045 W/mK
0,040-0,045 W/mK
0,040-0,045 W/mK
150 kg /m3

150 kg /m3

150 (кг/м³)
5-6 cm
5-6 cm
5-6 cm
7,5 kg (12 kg with liquid and anchor) 
7,5 kg (12 kg with liquid and anchor)
7,5 (кг) (12 kg with liquid and anchor)
YES
TAK
ТАК
YES
TAK
ТАК
NO
NIE
НІ
NEED 
POTRZEBUJE
ПОТРІБНИЙ
A1
A1
A1
0,025 MPa
0,025 MPa
0,025 (МПа)
5-10 € / m2

5-10 € / m2

5-10 € / м²

ROCKWOOL
WEŁNA MINERALNA  
МІНЕРАЛЬНА ВАТА 

EPS / XPS
EPS / XPS
EPS / XPS
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FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Nakładane przy pomocy profesjonal-
nych wysokociśnieniowych, ogrzewa-
nych maszyn natryskowych, zaprojek-
towane i stosowane do izolacji cieplnej 
budynków, mają lepsze właściwości niż 
konkurencyjne produkty.

Applied with a high pressure and 
heated special spray machines, de-
signed and used for heat insulation 
on constructions, have superior prop-
erties systems than other competi-
tive products.

Наносяться методом напилювання за до-
помогою спеціальних агрегатів високого 
тиску. Система розроблена для теплоі-
золяції споруджень при будівництві і ха-
рактеризуються найнижчим показником 
коефіцієнта теплопровідності серед усіх 
ізоляційних матеріалів.

High application speed (1000 m²/per day)
B1, B2 and B3 fire classes
Open or closed cell structure
Free rise density choice between 10 kg/m³ - 50 kg/m³ 
No thermal bridge, seamless
Can be used on desiring application thickness
Have lowest λ value than other materials
No insect
Have vapor diffusion
Sound insulation property
High compressive strength
High adhesion strength

Wysoka prędkość aplikacji (1000 m2/dzień)
Klasa reakcji na ogień B1, B2 i B3
Otwarta lub zamknięta struktura komórkowa
Zakres gęstości pozornej 10 kg/m3 – 50 kg/m3 
Bez mostka termicznego, bezszwowe nakładanie 
Może być stosowany przy dowolnej grubości aplikacji
Najniższy współczynnik λ spośród wszystkich materiałów
Bez insektów
Dyfuzja pary
Własność izolacji akustycznej
Wysoka wytrzymałość na ściskanie
Wysoka Przyczepność

Висока швидкість нанесення (1000м2 / доба)
Клас горючості B1, B2 і B3 
Для нанесення на відкриті або закриті комірки/секції
Вибір щільності нанесення між 10кг/м³ - 50кг/м³
Немає теплового мосту, безшовний
Може використовуватися на бажаній товщині
Низький коефіцієнт теплопровідності 
Відсутність комах 
Має дифузію пари
Звукоізоляція 
Висока міцність на стискання
Висока адгезійна міцність

SYSTEMY PIANKI
NATRYSKOWEJ 

SPRAY FOAM 
SYSTEMS

РОЗПИЛЮВАЛЬНІ
ПОЛІУРЕТАНОВІ СИСТЕМИ

WHITECHEM SPR SERIES

Shelf Life Packaging

Data ważności Opakowanie

Термін 
придатності Упаковка

*drum - 220 kg polyol blend, 250 
kg polymeric MDI *bęben - 220 
kg mieszanina poliolowa, 250 kg 
polimeryczny MDI *бочка - 220кг 
поліолу, 250кг ізоціанату

6months
miesięcy
місяців

470
kg/set
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SPR 210 SPR 215 SPR 220 SPR 125 
SPR 225

SPR 130 
SPR 230

SPR 135  
SPR 235

SPR 140  
SPR 240

SPR 245 SPR 250 SPR 230 -S SPR 237-S SPR 245-S

AP
PL

IC
AT

IO
NS

Roof • • • • • • • •
Attick • • • • •
Walls • • • • • •
Floors • • • • • • • •
Foundations • • • • • • • •

FE
AT

UR
ES

Cream time (sec.) 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 5-8 5-8 5-8

Gel Time (sec.) 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 13-16 13-16 13-16
Free Rise Density (kg/m3) 8-10 15 20 25 30 35 40 45 50 30 37 45
Applied Density (kg/m3) 10-12 16-20 25-35 30-45 40-55 >50 >55 >60 >65 40-55 >50 >60

Cell Structure Open Open Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed 
Fire Classes B3 B3 B2 B1 / B2 B1 / B2 B1 / B2 B1 / B2 B2 B2 B2 B2 B2
Foam Structure Semi-Flex Semi-Flex Rigid Rigid  Rigid  Rigid  Rigid  Rigid  Rigid  Rigid  Rigid  Rigid  

SPR 210 SPR 215 SPR 220 SPR 125 
SPR 225

SPR 130 
SPR 230

SPR 135  
SPR 235

SPR 140  
SPR 240

SPR 245 SPR 250 SPR 230-S SPR 237-S SPR 245-S

OB
SZ

AR
Y 

Dach • • • • • • • •
Poddasze • • • • •
Ściana • • • • • •
Podłoga • • • • • • • •
Fundamenty • • • • • • • •

W
ŁA

ŚC
IW

OŚ
CI

Czas kremowania (sek.) 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 5-8 5-8 5-8

Czas żelowania (sek.) 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 13-16 13-16 13-16
Gęstość pozorna (kg/m3) 8-10 15 20 25 30 35 40 45 50 30 37 45

Gęstość nakładania (kg/m3) 10-12 16-20 25-35 30-45 40-55 >50 >55 >60 >65 40-55 >50 >60

Struktura komórkowa Otwarta Otwarta Zamknięta Zamknięta Zamknięta Zamknięta Zamknięta Zamknięta Zamknięta Zamknięta Zamknięta Zamknięta
Klasa reakcji na ogień B3 B3 B2 B1 / B2 B1 / B2 B1 / B2 B1 / B2 B2 B2 B2 B2 B2
Struktura pianki Półgiętka Półgiętka Twarda Twarda Twarda Twarda Twarda Twarda Twarda Twarda Twarda Twarda

SPR 210 SPR 215 SPR 220 SPR 125 
SPR 225

SPR 130 
SPR 230

SPR 135  
SPR 235

SPR 140  
SPR 240

SPR 245 SPR 250 SPR 230-S SPR 237-S SPR 245-S

ЗА
СТ

ОС
УВ

АН
НЯ

Дахи  • • • • • • • •
Мансарди  • • • • •
Стіни • • • • • •
Підлоги • • • • • • • •
Фундаменти  • • • • • • • •

ОС
ОБ

ЛИ
ВО

СТ
І

Час
кремоутворення (сек.)

3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 5-8 5-8 5-8

Час  
гелеутворення(сек.)

6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 13-16 13-16 13-16

Щільність(кг/м³) 8-10 15 20 25 30 35 40 45 50 30 37 45

Інтегральна  щільність
(кг/м³)

10-12 16-20 25-35 30-45 40-55 >50 >55 >60 >65 40-55 >50 >60

Структура  OC  OC  CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   CC   
Клас горючості B3 B3 B2 B1 / B2 B1 / B2 B1 / B2 B1 / B2 B2 B2 B2 B2 B2
Структура піни Напівела-

стична
Напівела-
стична

Тверда Тверда Тверда Тверда Тверда Тверда Тверда Тверда Тверда Тверда

RIGID POLYURETHANE FOAM • TWARDA PIANKA POLIURETANOWA 
• ТВЕРДІ ПОЛІУРЕТАНОВІ СИСТЕМИ 



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Systemy poliuretanowe specjalnie 
zaprojektowane do izolacji kotłów i 
zbiorników ciepłej wody systemów 
solarnych.

Polyurethane systems which spe-
cially designed for insulation of 
boiler and hot water tanks of solar 
energy systems.

Поліуретанові системи, спеціально 
розроблені для ізоляції казанів і ре-
зервуарів гарячої води, систем для 
перетворення сонячної енергії.

B2 fire class
Closed cell structure
High adhesion strength for metal surface
Free rise density choice between 30 kg/m³ - 40 kg/m³ 
No thermal bridge, seamless
Have lowest λ value than other materials

Klasa reakcji ogniowej B2
Zamknięta struktura komórkowa 
Wysoka przyczepność do powierzchni metalowych
Zakres gęstości pozornej 30 kg/m3 – 40 kg/m3 
Bez mostka termicznego, bezszwowe nakładanie 
Najniższy współczynnik λ spośród wszystkich materiałów

Клас горючості B2  
Представляє закриту структуру 
Висока адгезійна міцність до металевих поверхонь  
Вибір щільності нанесення 30кг/м³ - 40кг/м³
Немає теплового мосту, безшовний  
Може використовуватися на бажаній товщині
Низький коефіцієнт теплопровідності 

ENERGIA SŁONECZNA 
I SYSTEMY KOTŁOWE

SOLAR ENERGY AND 
BOILER SYSTEMS 

СИСТЕМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ 
СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ І
КОТЕЛЬНІ СИСТЕМИ

WHITECHEM SLR SERIES 
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• Hot water tank of solar energy system
• Boiler

• Zbiorniki ciepłej wody syste-
mu energii słonecznej

• Kotły

• Водні резервуари для гарячої 
води, системи для перетворення 
сонячної енергії

• Котельні 

RIGID POLYURETHANE FOAM • TWARDA PIANKA POLIURETANOWA 
• ТВЕРДІ ПОЛІУРЕТАНОВІ СИСТЕМИ 

PRODUCT RANGE Shelf Life Packaging

GAMA 
PRODUKTÓW Data ważności Opakowanie

АСОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦІЇ

Термін 
придатності Упаковка

*220 kg polyol blend, 250 kg polymeric MDI
*220 kg mieszanina poliolowa, 250 kg polimeryczny 
MDI *бочка - 220кг поліолу, 250кг ізоціанату

6months
miesięcy
місяців

470
kg/set

Whitechem SLR 230 
Whitechem SLR 235
Whitechem SLR 240



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Systemy poliuretanowe specjalnie 
stosowane do izolacji przemysłowych 
zamrażarek i lodówek.

Polyurethane systems which spe-
cially used for insulation of indus-
trial freezers and refrigerators.

Поліуретанові системи, спеціально 
розроблені для ізоляції промислових  
морозильних камер і холодильників.

B2 fire class
Closed cell structure
High adhesion strength for metal surface
No thermal bridge, seamless
Have lowest λ value than other materials

Klasa reakcji ogniowej B2
Zamknięta struktura komórkowa
Wysoka przyczepność do powierzchni metalowych
Bez mostka termicznego, bezszwowe nakładanie 
Najniższy współczynnik λ spośród wszystkich materiałów

Клас горючості B2
Представляє закриту структуру
Висока адгезійна міцність до металевих поверхонь
Немає теплового мосту, безшовний
Низький коефіцієнт теплопровідності 

SYSTEMY
CHŁODNICZE

REFRIGERATOR AND 
COOLER SYSTEMS 

ХОЛОДИЛЬНІ І
РЕФРИЖЕРАТОРНІ
СИСТЕМИ

WHITECHEM RFG SERIES 
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• Refrigerators and freezers

• İndustrial refrigerators and freezers

• Minibars and ice cream refrigerators

• Lodówki  i zamrażarki

• Przemysłowe lodówki  i zamrażarki

• Minibary i lodówki do lodów

• Холодильники і морозильні каме-
ри домашнього типу

• Промислові холодильники і моро-
зильні камери

• Міні-бари і холодильники для 
морозива

RIGID POLYURETHANE FOAM • TWARDA PIANKA POLIURETANOWA 
• ТВЕРДІ ПОЛІУРЕТАНОВІ СИСТЕМИ 

PRODUCT RANGE Shelf Life Packaging

GAMA 
PRODUKTÓW Data ważności Opakowanie

АСОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦІЇ

Термін 
придатності Упаковка

*220 kg polyol blend, 250 kg polymeric MDI
*220 kg mieszanina poliolowa, 250 kg polimeryczny 
MDI * бочка - 220кг поліолу, 250кг ізоціанату

470
kg/set

Whitechem RFG 230 
Whitechem RFG 230 P 6months

miesięcy
місяців



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Systemy poliuretanowe opracowane 
do izolacji przewodów rurowych 
zimnej i ciepłej wody, zbiorników i 
rurociągów geotermalnych.

Polyurethane systems which is de-
veloped for insulation of cold and 
hot water pipe lines, tanks and ge-
othermal pipe lines.

Поліуретанові системи, спеціально 
розроблені для ізоляції трубопро-
водів холодної і гарячої води, ре-
зервуарів і геотермальних трубо-
проводів. 

B2 fire class
Closed cell structure
High adhesion strength for metal surface
Free rise density choice between 20 kg/m³ – 45 kg/m³ 
It can be used for pipe and tank insulation at -40°C – (+) 130°C
No thermal bridge, seamless
Have lowest λ value than other materials

Klasa reakcji ogniowej B2
Zamknięta struktura komórkowa
Wysoka przyczepność do powierzchni metalowych
Zakres gęstości pozornej  20 kg/m3 – 45 kg/m3 
Może być używany do izolacji rur i zbiorników przy temperaturze -40 °C – (+)130 °C
Bez mostka termicznego, bezszwowe nakładanie 
Najniższy współczynnik λ spośród wszystkich materiałów

Клас горючості B2
Представляє закриту структуру
Висока адгезійна міцність на металевих поверхнях  
Вибір щільності нанесення між 20кг/м³ - 45кг/м³  
Можна використовувати для ізоляції труб і ємностей при - 40 °C – (+) 130 °C
Немає теплового мосту, безшовний 
Низький коефіцієнт теплопровідності 

SYSTEMY IZOLACJI
RUR I ZBIORNIKÓW

PIPE AND TANK 
INSULATION SYSTEMS 

ІЗОЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДІВ 
І РЕЗЕРВУАРІВ

WHITECHEM JTP SERIES 
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• Hot and cold water pipe lines

• Tanks

• Geothermal pipe lines

• Трубопроводи гарячої і холод-

ної води

• Резервуари

• Геотермальні трубопроводи

RIGID POLYURETHANE FOAM • TWARDA PIANKA POLIURETANOWA 
• ТВЕРДІ ПОЛІУРЕТАНОВІ СИСТЕМИ 

PRODUCT RANGE Shelf Life Packaging

GAMA 
PRODUKTÓW Data ważności Opakowanie

АСОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦІЇ

Термін 
придатності Упаковка

*220 kg polyol blend, 250 kg polymeric MDI
*220 kg mieszanina poliolowa, 250 kg polimeryczny 
MDI *220кг поліолу, 250кг ізоціанату

470
kg/set

Whitechem JTP 220
Whitechem JTP 235 
Whitechem JTP 240
Whitechem JTP 245

• Przewody rurowe ciepłej i zimnej wody

• Zbiorniki

• Rurociągi geotermalne

6months
miesięcy
місяців



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Systemy poliuretanowe specjalnie 
zaprojektowane do produkcji imitacji 
drewna i produktów dekoracyjnych.

Polyurethane systems which special-
ly designed for production of wood 
imitation and decorative products.

Поліуретанові системи, спеціально 
розроблені як наповнювач форм при 
виробництві  декоративних виробів.

B2 fire class
Suitable for silicone and polyester mold use
Better mechanical strength and excellent resistance to mois-
ture than wood. 
Suitable for injection or spray application techniques
Application density choice between 20 kg/m3 – 45 kg/m3

Klasa reakcji ogniowej B2
Nadaje się do stosowania w formach silikonowych i poliestrowych 
Lepsza wytrzymałość mechaniczna i odporność na wilgoć niż drewno 
Nadaje się do technik wtrysku lub natryskiwania
Zakres gęstości aplikacji 20 kg/m3 – 45 kg/m3 

Клас горючості B2
Представляє закриту структуру
Підходить для силіконових і поліефірних форм
Краща механічна міцність і відмінна стійкість до вологи, порівняно з деревиною.
Підходить для нанесення ін'єкційними машинами або методом високого тиску.  
Вибір щільності нанесення між 20кг/м³ - 45кг/м³

SYSTEMY IMITACJI 
DREWNA I PRODUKTY 
DEKORACYJNE

WOOD IMITATION 
AND DECORATIVE 
PRODUCT SYSTEMS

ДЕРЕВ'ЯНІ ІМІТАЦІЙНІ 
ТА ДЕКОРАТИВНІ
СИСТЕМИ

WHITECHEM WID SERIES 
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• Plasterboard

• Mirror frame

• Table, seat pillar

• Headboard

• Decorative facades

• Płyty gipsowe

• Ramy luster

• Podpory stołów i krzeseł

• Zagłówki

• Dekoracyjne fasady

• Гіпсокартон

• Дзеркальна рама

• Стіл, опора сидіння

• Узголів'я ліжка

• Декоративні фасади

RIGID POLYURETHANE FOAM • TWARDA PIANKA POLIURETANOWA 
• ТВЕРДІ ПОЛІУРЕТАНОВІ СИСТЕМИ

PRODUCT RANGE Shelf Life Packaging

GAMA PRODUKTÓW Data ważności Opakowanie

АСОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦІЇ

Термін 
придатності Упаковка

*220 kg polyol blend, 250 kg polymeric MDI
*220 kg mieszanina poliolowa, 250 kg polimeryczny 
MDI *220кг поліолу, 250кг ізоціанату

470
kg/set

Whitechem WID 150 - WID 250
Whitechem WID 180 - WID 280 
Whitechem WID 1400 - WID 2400
Whitechem WID 1600 - WID 2600

6months
miesięcy
місяців



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Systemy poliuretanowe, które zo-
stały opracowane specjalnie dla nie-
ciągłych systemów paneli.

Polyurethane systems which spe-
cially developed for discontinuous 
panel systems.

Поліуретанові системи, спеціально 
розроблені для ізоляції для перерив-
частих панельних  систем.

B1 and B2 fire classes 
Closed cell structure
High adhesion strength for metal surface
Free rise density choice between 30 kg/m3 – 40 kg/m3 
No thermal bridge, seamless
Can filled in panel production on 12m length and 6-20 cm thickness 
without any problem 
Have lowest λ value than other materials

Klasa reakcji ogniowej B1 i B2
Zamknięta struktura komórkowa
Wysoka przyczepność do powierzchni metalowych
Zakres gęstości pozornej  30 kg/m3 – 40 kg/m3 
Bez mostka termicznego, bezszwowe nakładanie 
Może bez problemu wypełniać panele o długości 12 m i grubości 6-20 cm 
Najniższy współczynnik λ spośród wszystkich materiałów

Клас горючості B1 і B2
Представляє закриту структуру
Висока адгезійна міцність на металевих поверхнях
Вибір щільності нанесення між 20кг/м³ - 45кг/м³  
Немає теплового мосту, безшовний  
Можна заповнювати панелі  на довжину 12 м і товщину 6-20 см.
Низький коефіцієнт теплопровідності

SYSTEMY PANELOWE 
DLA CHŁODNI

COLD STORAGE ROOM 
PANEL SYSTEMS 

ПАНЕЛЬНІ СИСТЕМИ 
ХОЛОДИЛЬНИХ КАМЕР

WHITECHEM PNL SERIES 
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• Meat, fruit, vegetable and cold 
storage rooms

• Sandwich panels

• Chłodnie do przechowywania mię-
sa, warzyw i owoców

• Płyty warstwowe

• Холодильних камер для зберіган-
ня м'яса, фруктів і овочів.

• Сендвіч-панелі

RIGID POLYURETHANE FOAM • TWARDA PIANKA POLIURETANOWA 
• ТВЕРДІ ПОЛІУРЕТАНОВІ СИСТЕМИ 

PRODUCT RANGE Shelf Life Packaging

GAMA PRODUKTÓW Data ważności Opakowanie

АСОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦІЇ

Термін 
придатності Упаковка

*220 kg polyol blend, 250 kg polymeric MDI
*220 kg mieszanina poliolowa, 250 kg polimeryczny 
MDI *220кг поліолу, 250кг ізоціанату

470
kg/set

Whitechem PNL 130 - PNL 230 
Whitechem PNL 135 - PNL 235
Whitechem PNL 240 - PNL 240 6months

miesięcy
місяців



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Systemy poliuretanowe, które zostały 
specjalnie wyprodukowane, aby zapo-
biec uszkodzeniom materiałów pod-
czas transportu.

Polyurethane systems which spe-
cially produced to prevent damage 
for materials during the transpor-
tation.

Поліуретанові системи, спеціаль-
но розроблені для запобігання 
ушкоджень матеріалу під час 
транспортування.

B2 fire class
Closed cell structure
Density choice between 8 kg/m3 – 15 kg/m3

Klasa reakcji ogniowej B2
Zamknięta struktura komórkowa
Zakres gęstości 8 kg/m3 – 15 kg/m3 

Клас горючості B1 і B2  
Представляє закриту структуру
Вибір щільності між 8 кг/м³ - 15 кг/м³ 

SYSTEMY PIANEK DO 
OPAKOWAŃ

PACKAGING FOAM 
SYSTEMS 

ПАКУВАЛЬНІ 
СИСТЕМИ ПІНИ

WHITECHEM PAG SERIES 
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• Transportation of glass, electronic 
equipments and sensitive material

• Transport szkła, sprzętu elektronicz-
nego i materiałów delikatnych

• Перевезення скла, електронного 
обладнання і крихких матеріалів  

RIGID POLYURETHANE FOAM • TWARDA PIANKA POLIURETANOWA 
• ТВЕРДІ ПОЛІУРЕТАНОВІ СИСТЕМИ 

PRODUCT RANGE Shelf Life Packaging

GAMA PRODUKTÓW Data ważności Opakowanie

АСОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦІЇ

Термін 
придатності Упаковка

*220 kg polyol blend, 250 kg polymeric MDI
*220 kg mieszanina poliolowa, 250 kg polimeryczny 
MDI *220кг поліолу, 250кг ізоціанату

470
kg/set

WhitechemPAG 110 - PNL 210 
Whitechem PAG 115 - PNL 215 6months

miesięcy
місяців



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Systemy poliuretanowe, które są 
specjalnie stosowane do produkcji 
pojazdów chłodniczych i systemów 
kabin modułowych.

Polyurethane systems which spe-
cially used for production cold 
chain vehicles and modular cabin 
systems.

Поліуретанові системи що використо-
вуються для виробництва рефрі-
жераторних кунгів транспортних 
засобів,  причіпів або напівпричіпів та 
модульних систем кабін.

B1 and B2 fire classes
Closed cell structure
High adhesion strength for metal and CTP surfaces
Free rise density choice between 30 kg/m3 - 40 kg/m3 
No thermal bridge, seamless
Suitable for injection or stump application tecniques
Have lowest λ value than other materials

Klasa reakcji ogniowej B1 i B2
Zamknięta struktura komórkowa
Wysoka przyczepność do powierzchni metalowych i CTP 
Zakres gęstości pozornej  30 kg/m3 – 40 kg/m3 
Bez mostka termicznego, bezszwowe nakładanie 
Nadaje się do technik wtrysku lub nakładania
Najniższy współczynnik λ spośród wszystkich materiałów

Клас горючості B1 і B2  
Представляє закриту структуру
Висока адгезійна міцність до металевих і СТП поверхонь 
Вибір щільності нанесення між 20кг/м³ - 45кг/м³
Немає теплового мосту, безшовні
Підходить для нанесення ін’єкційними машинами або машинами для нанесення пін
Низький коефіцієнт теплопровідності 

POJAZDY CHŁODNICZE
I KABINY MODUŁOWE 

FRIGORIFIC VEHICLE 
AND MODULAR CABIN 
SYSTEMS 

СИСТЕМИ ХОЛОДИЛЬ-
НИХ МАШИН І
МОДУЛЬНИХ КАБІН

WHITECHEM FRG SERIES 
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• Modular cabins
• Cold chain vehicles

• Kabiny modułowe
• Pojazdy chłodnicze

• Модульні кабіни
• Рефріжераторні автомобильні кунги

RIGID POLYURETHANE FOAM • TWARDA PIANKA POLIURETANOWA 
• ТВЕРДІ ПОЛІУРЕТАНОВІ СИСТЕМИ 

PRODUCT RANGE Shelf Life Packaging

GAMA PRODUKTÓW Data ważności Opakowanie

АСОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦІЇ

Термін 
придатності Упаковка

*220 kg polyol blend, 250 kg polymeric MDI
*220 kg mieszanina poliolowa, 250 kg polimeryczny 
MDI *220кг поліолу, 250кг ізоціанату

470
kg/set

Whitechem FRG 130 - FRG 230 
Whitechem FRG 140 - FRG 240 6months

miesięcy
місяців



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Systemy poliuretanowe stosowane 
w przemyśle meblarskim do produkc-
ji produktów imitujących drewno.

Polyurethane systems which special-
ly used for furniture industry for pro-
duction of wood imitation products.

Поліуретанові системи, які 
використовуються для меблевої 
промисловості у виробництві 
виробів з дерева

Low viscosity
Can be usage of open silicone mould because product does not swell
Fast manufacturing because of easy extraction from the mould.
Free rise density choice between 700 kg/m3 – 1000 kg/m3 
Resistant to 70-80 °C.

Niska lepkość
Można używać otwartej formy silikonowej, ponieważ produkt nie pęcznieje
Szybka produkcja dzięki łatwej ekstrakcji z formy
Zakres gęstości pozornej 700 kg/m3 – 1000 kg/m3 
Odporność do temperatury 70-80 °C.

Низька в’язкість
Представляє закриту структуру
Підходить для силіконових і поліефірних форм, адже продукт не 
роздувається
Швидке виготовлення завдяки простому добуванню з форми.
Вибір щільності вільного росту між 700кг/м³ - 1000кг/м³
Стійкий до 70-80° C.

SYSTEMY POLIURETA-
NOWE DLA PRZEMYSŁU 
MEBLOWEGO

FURNITURE INDUSTRY 
POLYURETHANE
SYSTEMS 

ДЕКОРАТИВНІ
СИСТЕМИ ДЛЯ МЕБЛІВ

WHITECHEM FNT SERIES 
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• Table, seat pillar • Podpory stołów i krzeseł • Столи
• Поверхні стільців

RIGID POLYURETHANE FOAM • TWARDA PIANKA POLIURETANOWA 
• ТВЕРДІ ПОЛІУРЕТАНОВІ СИСТЕМИ 

PRODUCT RANGE Shelf Life Packaging

GAMA PRODUKTÓW Data ważności Opakowanie

АСОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦІЇ

Термін 
придатності Упаковка

*220 kg polyol blend, 250 kg polymeric MDI
*220 kg mieszanina poliolowa, 250 kg 
polimeryczny MDI *220кг поліолу, 250кг 
ізоціанату

470
kg/set

Whitechem
FNT 1000 6months

miesięcy
місяців



FEATURES / WŁAŚCIWOŚCI / ОСОБЛИВОСТІ

Systemy poliuretanowe opracowane 
z myślą o izolacji akustycznej

Polyurethane systems which devel-
oped for sound insulation applications

Поліуретанові системи, розро-
блені для звукоізоляції. 

B1 and B2 fire classes
Open cell structure
Free rise density choice between 8 kg/m3 - 30 kg/m3

Klasa reakcji ogniowej B1 i B2
Otwarta struktura komórkowa
Zakres gęstości pozornej  8 kg/m3 – 30 kg/m3 

Клас горючості B1 і B2
Представляє відкриту структуру.
Вибір щільності нанесення між 700кг/м³ - 1000кг/м³

SYSTEMY IZOLACJI 
DŹWIĘKOWEJ

SOUND INSULATION 
SYSTEMS

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ
СИСТЕМИ

WHITECHEM SND SERIES
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• Movie theater
• Disco
• Bar
• Conference hall

• Kina
• Dyskoteki
• Bary
• Sale konferencyjne

• Кінотеатри
• Диско клуби
• Бари
• Конференц-зали

RIGID POLYURETHANE FOAM • TWARDA PIANKA POLIURETANOWA 
• ТВЕРДІ ПОЛІУРЕТАНОВІ СИСТЕМИ

PRODUCT RANGE Shelf Life Packaging

GAMA PRODUKTÓW Data ważności Opakowanie

АСОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦІЇ

Термін 
придатності Упаковка

*220 kg polyol blend, 250 kg polymeric MDI
*220 kg mieszanina poliolowa, 250 kg polimeryczny 
MDI *220кг поліолу, 250кг ізоціанату

470
kg/set

Whitechem SND 215
Whitechem SND 130 - SND 230 6months

miesięcy
місяців
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Soseaua Ploiesti - Targoviste Km 8, Zona Est,
Trup II, Ploiesti, Judet Prahova / ROMANIA 
P: +40 759 053930
www.whitechem.net  |  info@whitechem.net

ЮРИДИЧНА АДРЕСА:
03113. М.КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ШЕВЦОВА,5
ПОШТОВА АДРЕСА:
03048, М.КИЇВ, ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ,5
Tel:  + 380 97 396 5014


