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Profesjonalna chemia budowlana

Firma STAINER to europejski producent chemii budowlanej. 
Niemiecka technologia, nowoczesne laboratorium 
i wykwalifikowana kadra specjalistów, gwarantują 
powtarzalność i wysoką jakość naszych wyrobów.  
Do produkcji używamy tylko i wyłącznie sprawdzone surowce 
od renomowanych, europejskich dostawców. Nasze systemy 
dociepleń na styropianie i wełnie mineralnej, posiadają 
Europejską Ocenę Techniczną (EOT).

6 letnia gwarancja, system szkoleń i wsparcie techniczne na 
budowie, to źródło naszej przewagi rynkowej. Dzięki temu do 
grona naszych odbiorców należą największe przedsiębiorstwa 
branży budowlanej.

Ofertę produktową uzupełniają fasadowe systemy dekoracyjne 
oraz najnowszej generacji środki czyszczące dla budownictwa, 
przemysłu i rolnictwa.



Produkty uzupełniające system: styropian, siatka, kołki, narożniki, listwy startowe.
Gwarancja na system: obowiązuje tylko w przypadku właściwego, komplementarnego zastosowania produktów marki 
Stainer Bauchemie.

Europejska Ocena Techniczna ETA - 21/0304 

System na styropianie Stainer STS

ściana

klej do przklejania styropianu Stainer S

płyta styropianowa

listwa narożna z siatką

listwa startowa

klej do warstwy zbrojonej Stainer U

siatka z włókna szklanego  Stainer 145 / 160

klej do warstwy zbrojonej Stainer U

podkład tynkarski Stainer AG / SG

wyprawa tynkarska Stainer AP / SP/ REGEN / AM / MP
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System na wełnie  Stainer STW

Europejska Ocena Techniczna  ETA - 20/0850

Produkty uzupełniające system: wełna, siatka, kołki, narożniki, listwy startowe.
Gwarancja na system: obowiązuje tylko w przypadku właściwego, komplementarnego zastosowania produktów marki 
Stainer Bauchemie.

ściana

klej do przklejania wełny Stainer UW

płyta wełny mineralnej

listwa narożna z siatką

listwa startowa

klej do warstwy zbrojonej Stainer UW

siatka z włókna szklanego  Stainer 145 / 160

klej do warstwy zbrojonej Stainer UW

podkład tynkarski Stainer SG

wyprawa tynkarska Stainer SP / REGEN / MP
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Tynk
silikonowy

Maksymalna ilość 

SILIKONU

• doskonałe właściwości samoczyszczące

• skuteczna ochrona przed mikrospękaniami

• wysoka trwałość kolorów

• do nakładania ręcznego i mechanicznego

Podwyższona odporność na zwilżane,  
innowacyjny system  
ochrony mikrobiologicznej

Do systemu ociepleń  STS i STW
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Tynk
silikonowy
O zwiększonej odporności
na zabrudzenia

• wysoka odporność na agresję mikrobiologiczną

• nowoczesny system pigmentacji o wysokiej odporności na promieniowanie UV

• bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

• doskonała paroprzepuszczalność

• łatwy w aplikacji

Do systemu ociepleń  STS i STW
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• większa o 30% wydajność — 65 l z jednej tuby

• wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna

• doskonała przyczepność podczas aplikacji 

• bardzo gęsta i zwarta struktura

• odporna na grzyby i pleśnie

• zakres stosowania od - 50°C do + 90°C

Piana montażowa
poliuretanowa
Pistoletowa

10



• do płyt styropianowych EPS i XPS, parapetów i płyt g-k

• zakres stosowania od - 5°C do + 30°C

• duża wydajność:  8 m2 - 12 m2  z tuby

• szybkość i czystość podczas montażu

• doskonała przyczepność do różnego rodzaju podłoża

• kołkowanie i szlifowanie po 2 godz. od przyklejenia płyt 

Klej poliuretanowy
do styropianu
W pianie
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• skuteczna ochrona przed wnikaniem wilgoci (efekt antyszronowy)

• doskonałe właściwości samoczyszczące

• duża odporność na promieniowanie UV

• nieograniczone możliwości kolorystyczne

Wysokie parametry krycia 
i doskonała przepuszczalność pary wodnej

Farba
silikonowa
Zewnętrzna
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• duża odporność na szorowanie i zmywanie

• wysoka wydajność

• nie chlapie w trakcie malowania

• doskonałe krycie

• nieograniczone możliwości kolorystyczne

Wysoka plamoodporność

Farba
ceramiczna
Do wnętrz
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• rekomendowany na podłoża krytyczne i odkształcalne

• o wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie

• do płytek ceramicznych, glazury, terakoty i gresu

• do płytek małych, średnich i wielkoformatowych (pow. 1 m2)

• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Klej
superelastyczny
Do glazury
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• tworzy doskonałą warstwę sczepną

• na płyty gipsowo - kartonowe, beton, płyty OSB

• do wewnątrz i na zewnątrz

• do nakładania ręcznego i mechanicznego

Dyspersyjny
środek gruntujący
Zwiększający przyczepność podłoża
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Beton
architektoniczny

• doskonały efekt naturalnego betonu 

• świetnie oddaje „industrialny” styl

• łatwa i prosta aplikacja

• umożliwia uzyskanie różnorodnych faktur betonu 
architektonicznego

• duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

• baza najpopularniejszych odcieni betonu

Akrylowy tynk dekoracyjny
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• doskonały efekt naturalnego drewna

• niewielka powtarzalność usłojenia

• paroprzepuszczalna

• szybkie i proste mocowanie przy użyciu kleju

• montaż w systemie bezfugowym

• łatwa w utrzymaniu czystości 

• długotrwała żywotność 

• do wnętrz i na zewnątrz budynku

Deska
elewacyjna
Akrylowy panel dekoracyjny
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Wysokojakościowy tynk silikonowy, o zwiększonej hydrofobowości 
i właściwościach samoczyszczących. Posiada innowacyjny system 
ochrony mikrobiologicznej.Odpowiednio dobrane włókna celulozowe 
tworzą siatkę trwałych połączeń, zabezpieczającą przed mikrospę-
kaniami. Bardzo łatwy w aplikacji, tworzy idealną, zwartą strukturę. 
Do nakładania ręcznego oraz natryskowego. Dostępny w bogatej 
gamie kolorystycznej. Składnik systemu Stainer STS (ETA-21/0304)  
i Stainer STW (ETA-20/0850).

Tynk ultrasilikonowy

 
 opakowanie ilość na palecie ziarno zużycie dokument odniesienia

 25 kg 24 szt. 1,5 mm 2,1-2,4 kg/m2 ETA- 20/0850
   2,0 mm 2,5-2,8 kg/m2 ETA -21/0304

 
 opakowanie ilość na palecie ziarno zużycie dokument odniesienia

 25 kg 24 szt. 1,5 mm 2,1-2,5 kg/m2 ETA-21/0304, ETA-20/0850
   2,0 mm 2,6-3,0 kg/m2 EN15824:2017(PN-EN15824:2017-07)

Tynk silikonowy o strukturze „baranka”, do dekoracyjnego pokrywa-
nia fasad, odporny na działanie warunków atmosferycznych, agre-
sywnego wpływu środowiska, pozwalający łatwo utrzymać ele-
wacje w długotrwałej świeżości i czystości. Odporny na uderzenia  
i zadrapania, wysoce przepuszczający parę wodną, doskonale odpie-
rający wodę, wodorozcieńczalny. O łagodnym zapachu. Integralny 
składnik bezspoinowego systemu ociepleń Stainer STS (ETA-21/0304)  
i Stainer STW (ETA-20/0850).

Tynk silikonowy

ty
nk

i

18



Tynk akrylowy na bazie sztucznych żywic o strukturze „baranka”, 
do dekoracyjnego pokrywania fasad i powierzchni wewnętrznych, 
odporny na działanie warunków atmosferycznych, uderzeń i zadrapań. 
Zdolny do dyfuzji, wodorozcieńczalny, o łagodnym zapachu. Integralny 
składnik bezspoinowego systemu ociepleń Stainer STS (ETA-21/0304).

Tynk akrylowy

Dekoracyjny tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej. Przezna-
czony do tynkowania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budyn-
ków, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni narażonych 
na zabrudzenia jak: cokoły, ościeża, korytarze, klatki schodowe, itp. 
Elastyczny, o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia. Odporny 
na działanie warunków atmosferycznych. Integralny składnik bezspo-
inowego systemu ociepleń Stainer STS (ETA-21/0304).

Tynk mozaikowy

tynki

 
 opakowanie ilość na palecie ziarno zużycie dokument odniesienia

 25 kg 24 szt. 1,5 mm 2,1-2,5 kg/m2 ETA-21/0304  
   2,0 mm 2,6-3,0 kg/m2 EN15824:2017(PN-EN15824:2017-07)

 
 opakowanie ilość na palecie ziarno zużycie dokument odniesienia

 15 • 25 kg 44 • 24 szt. 1,5 mm 4,0 - 4,5 kg/m2 ETA-21/0304  
     EN15824:2017(PN-EN15824:2017-07) 19



Grunt akrylowy podtynkowy

Gotowy do użycia grunt akrylowy wyrównujący chłonność i popra-
wiający przyczepność podłoża. Ułatwia nakładanie i obróbkę tynków 
cienkowarstwowych akrylowych, mozaikowych i mineralnych. Za-
lecany w systemie ociepleń Stainer STS. Dostępny w kolorze białym 
lub barwionym pod kolor tynku.

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie dokument odniesienia

 5 • 20 kg 72 • 24 szt. ok. 0,2 - 0,3 kg/m2 ETA-21/0304 
      
 

Grunt silikonowy podtynkowy

Gotowy do użycia grunt silikonowy wyrównujący chłonność 
i  poprawiający przyczepność podłoża. Ułatwia nakładanie i obrób-
kę tynków cienkowarstwowych, szczególnie tynków silikonowych. 
Najlepiej sprawdza się w połączeniu z innymi produktami Stainer. 
Zalecany w systemie ociepleń Stainer STS i Stainer STW. Dostępny 
w kolorze białym lub barwionym pod kolor tynku.

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie dokument odniesienia

 5 • 20 kg 72 • 24 szt. ok. 0,2 - 0,3 kg/m2 ETA-21/0304 
    ETA-20/0850

gr
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Grunt szczepny

Specjalistyczny środek gruntujący zwiększający przyczepność do 
podłoża. Przeznaczony szczególnie do gruntowania niechłonnych 
powierzchni takich jak: gładki beton, OSB, płyt wiórowych. Idealny 
pod tynki gipsowe, płytki ceramiczne, betony dekoracyjne, a także 
w systemie płytka na płytkę. Łatwy w aplikacji. Dostępny w kolorze 
jasnoróżowym. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie

 10 kg  52 szt. ok. 0,2 - 0,4 kg/m2

Grunt uniwersalnny

Środek gruntujący do wyrównywania i obniżania chłonności podło-
ży cementowych, cementowo-wapiennych, gładzi szpachlowych, 
murów ceglanych, płyt kartonowo-gipsowych, posadzek betono-
wych, itp.  Skutecznie wzmacnia podłoże i doskonale przygotowuje 
powierzchnie pod wykończeniowe powłoki malarskie, tynki deko-
racyjne i tapety.

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie

 1,0 l  600 szt. ok. 0,1 l/m2

 5,0 l 114 szt.

Grunt głęboko penetrujący
barwiony

Środek gruntujący do stosowania na wszelkiego rodzaju  chłonne, 
nasiąkliwe, porowate oraz osłabione podłoża z betonu, gipsu,  cegieł, 
betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych, itp.  Doskonale 
wzmacnia podłoże pod posadzki, tynki, szpachle, farby, tapety czy 
mocowanie płyt izolacji termicznej. Stainer TG  wnikając w  podłoże 
wiąże luźne kruszywa, wzmacnia i zwiększa przyczepność. Można 
go używać wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie

 5,0 l  114 szt. ok. 0,1 l/m2

grunty
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Uniwersalna, fabrycznie przygotowana, wzbogacona sztucznymi 
żywicami i mikrowłóknami zaprawa klejowo-szpachlowa, do przy-
klejania i szpachlowania płyt styropianowych oraz do zatapiania 
siatki zbrojącej w systemach ociepleń. Jest integralnym składnikiem 
bezspoinowego systemu ociepleń Stainer STS (ETA-21/0304).

Uniwersalny klej do ociepleń
z mikrowłóknami

Klej do płyt styropianowych

Fabrycznie przygotowana, wzbogacona sztucznymi żywicami  
za prawa klejowa, do przyklejania płyt styropianowych. Doskonale 
nadaje się również do szpachlowania i wyrównywania powierz chni. 
Jest integralnym składnikiem bezspoinowego systemu ociepleń 
Stainer STS (ETA-21/0304).

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie dokument odniesienia

 25,0 kg 48 szt. 4,0-5,0 kg/m2 (przyklejanie) ETA-21/0304
   3,0-4,0 kg/m2 (zatapianie siatki) 

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie dokument odniesienia

 25,0 kg 48 szt. 4,0-5,0 kg/m2 ETA-21/0304
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Uniwersalny klej do ociepleń
z mikrowłóknami

Klej do płyt styropianowych
w pianie

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie dokument odniesienia

 25,0 kg 48 szt. 4,5-6,0 kg/m2 (przyklejanie) ETA -20/0850
   4,0-5,0 kg/m2 (zatapianie siatki)

Uniwersalna, wysokojakościowa, fabrycznie przygotowana i wzbo-
gacona mikrowłóknami zaprawa klejowa do przyklejania płyt z wełny 
mineralnej i zatapiania siatki. Mrozoodporna i elastyczna.  
Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłożą i łatwą apli-
kacją. Jest integralnym składnikiem systemu ociepleń Stainer STW 
(ETA-20/0850)

Niskoprężny jednokomponentowy klej poliuretanowy w wersji  
z aplikatorem pistoletowym. Przeznaczony do klejenia płyt styropia-
nowych przy ociepleniu zewnętrznym ścian budynków oraz funda-
mentów. Stosowany do przyklejania płyt styropianowych EPS,XPS, 
kasetonów styropianowych, paneli ściennych, płyt gipsowo - kar-
tonowych, montażu parapetów, wypełniania szczelin izolacji ter-
micznej. Posiada doskonałą przyczepność do podłoży betonowych, 
ceramicznych, drewnianych, bitumicznych, PCV oraz wszystkich 
rodzajów styropianów i tynków.  

 
 opakowanie ilość na palecie dokument odniesienia

 750 ml 96 kartonów (1 karton - 12 szt.) ITB-KOT-2018/0531 wydanie 2, rok 2020
   KDWU nr.31/2020-2018/0531-2

kleje do system
u ociepleń
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Farba silikonowa
dla profesjonalistów

Farba akrylowa Stainer ACRYL stosowana do dekoracyjnego malo-
wania i renowacji elewacji oraz ścian i sufitów w pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności (w kuchniach, łazienkach). Odporna 
na działanie czynników atmosferycznych. Na podłoża betonowe, 
tynki cementowe, cementowo-wapienne, akrylowe, przedmioty 
drewniane. 

Farba akrylowa
super trwała

 
 opakowanie ilość na palecie temperatura pracy wydajność zużycie

 5 • 10 l 72 szt. •  44 szt. od + 5oC do + 25oC 8 - 10 m2/l * 0,1-0,12 l/m2 *

    4,5 - 5,0 m2/l ** 0,2-0,22 l/m2 **

 
 opakowanie ilość na palecie temperatura pracy wydajność zużycie

 5 • 10 l 72 szt. • 44 szt. od + 5oC do + 25oC 8 - 10 m2/l * 0,1-0,12 l/m2 *

    4,5 - 5,0 m2/l ** 0,2-0,22 l/m2 **

 * powierzchnia gładka     ** powierzchnia chropowata (np. tynk)

 * powierzchnia gładka     ** powierzchnia chropowata (np. tynk)

Ekologiczna farba silikonowa Stainer SILIKON przezna-
czona jest do malowania powierzchni zewnętrznych, 
wykonanych z różnego rodzaju podłoży mineralnych, 
a także do renowacji starych powłok malarskich. Sku-
tecznie zapobiega przed wnikaniem wilgoci. Zalecana 
do elewacji budynków mieszkalnych, przemysłowych 
i reprezentacyjnych obiektów użyteczności publicznej. 
Tworzy powłokę mocno związaną z podłożem. Wysoka 
zdolność krycia ze znakomitą przepuszczalnością pary 
wodnej.
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Stainer CERAMIC jest farbą przeznaczoną do dekoracyjno-ochronne-
go malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, 
biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wy-
chowawczych i służby zdrowia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
technologii z wykorzystaniem mikrokrzemionek ceramicznych, zapew-
nia wysoką odporność na wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które łatwo 
można usunąć za pomocą lekkich detergentów. Dostępna w szerokiej 
gamie trwałych kolorów Stainer Butterfly.

Wydajna farba lateksowa Stainer LATEX o podwyższonej odpor-
ności na szorowanie; do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów 
pomieszczeń mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, szkol-
no-wychowawczych i służby zdrowia. Dzięki wyjątkowej formule 
tworzy odporne powłoki, zachowując idealny wygląd i trwały kolor 
ścian. Stosowana na różnych podłożach: tynki cementowe i cemento-
wo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety. Dostępna 
w szerokiej gamie trwałych kolorów Stainer Butterfly.

Farba ceramiczna
dla wymagających

Farba lateksowa 
odporna na szorowanie

Stainer FG to biała podkładowa farba gruntująca do malowania ścian 
i sufitów, wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i obiektów użyteczno-
ści publicznej. Stosowana na podłożach takich jak: tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, gipsowe, beton, tynki wapienne. Szczególnie 
polecana do malowania płyt gipsowo-kartonowych i podłoży o nie-
równej chłonności, niejednolitym odcieniu i niejednorodnej fakturze. 
Ułatwia pracę w przypadku przemalowania powierzchni z kolorów 
ciemniejszych na jaśniejsze.

Farba gruntująca 

 
 opakowanie ilość na palecie temperatura pracy wydajność zużycie

 5 • 10 l 72 • 44 szt. od + 5oC do + 25oC 8 - 10 m2/l 0,1-0,12 l/m2

 
 opakowanie ilość na palecie temperatura pracy wydajność zużycie

 5 l 96 szt. od + 5oC do + 25oC 12 - 14 m2/l 0,07-0,08 l/m2

 
 opakowanie ilość na palecie temperatura pracy wydajność zużycie

 2,5 • 5 l 120 • 96 szt. od + 5oC do + 25oC 16 - 18 m2/l 0,05-0,06 l/m2

farby w
ew

nętrzne
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Fabrycznie przygotowana, wzbogacona  sztucznymi żywicami 
 zaprawa klejowa, do przyklejania płytek ceramicznych, terakoty, 
na powierzchniach poziomych i pionowych z betonu, tynkach 
 cementowo-wapiennych i gipsowych. Do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń, za wyjątkiem pomieszczeń krytycznych 
(na tarasach, balkonach, podłogach podgrzewanych,  odkształcalnych).

Wzbogacona sztucznymi żywicami zaprawa klejowa, do przyklejania 
płytek ceramicznych, gresowych, terakoty, drobnych elementów 
betonowych na powierzchniach poziomych i pionowych z beto-
nu, tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt G-K, murów 
z pustaków, silikatów. Do stosowania na podłożach krytycznych (na 
tarasach, balkonach, podłogach podgrzewanych, odkształcalnych), 
na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa o wydłużonym czasie otwartym, 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przeznaczona do 
płytek ceramicznych, gresowych, cementowych, kamiennych (oprócz 
marmuru), terakoty, małego i dużego formatu, na podłożach sztywnych 
oraz odkształcalnych. Rekomendowana do przyklejania okładzin nara-
żonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania, z uwzględnieniem 
miejsc z częstą i dużą zmianą temperatury.

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie dokument odniesienia

 25 kg 48 szt. 1,3-3,0 kg/m2 PN-EN12004+A1:2012(EN 12004:2007+A1:2012

    klasa C2TE S1

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie dokument odniesienia

 25 kg 48 szt. 1,3-3,0 kg/m2 PN-EN12004+A1:2012(EN 12004:2007+A1:2012

    klasa C2TE

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie dokument odniesienia

 25 kg 48 szt. 1,3-3,0 kg/m2 PN-EN12004+A1:2012(EN 12004:2007+A1:2012

    klasa C1T

Klej superelastyczny
odkształcalny

Klej elastyczny

Klej do płytek ceramicznych
mrozoodporny
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Stainer UNTERPUTZ jest fabrycznie przygotowaną obrzutką tyn-
karską wyprodukowaną przy użyciu wyselekcjonowanych kruszyw 
kwarcowych, wysokojakościowego cementu i dodatków, gotową 
do użycia po dodaniu wody. Stosuje się jako obrzutkę tynkarską 
do wstępnego przygotowania podłoża mineralnego przed nałoże-
niem właściwej warstwy tynkarskiej. 

Obrzutka pod tynk maszynowy

Tynk maszynowy lekki

Wysokowydajna zaprawa tynkarska z wyselekcjonowanych kruszyw 
kwarcowych, lekkich wypełniaczy, wysokojakościowych cementów 
i środków poprawiających wiązanie oraz przyczepność. Dzięki doskonałej 
plastyczności i pompowalności łatwo go nanosić bez strat materiałowych. 
Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i długim 
czasem obróbki. Przeznaczony do maszynowego tynkowania ścian. 
Umożliwia tynkowanie powierzchni poziomych i pionowych.

tynki m
aszynow

e

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie dokument odniesienia

 25 kg 48 szt. ok. 1,2 kg/m2/mm PN-EN998-1:2016-12(EN998-1:2016) 

  

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie dokument odniesienia

 25 kg 48 szt. ok. 6,0 kg/m2 PN-EN998-1:2016-12(EN998-1:2016) 
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Zaprawa murarska

Zaprawa tynkarska

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki zaprawa, 
 stosowana do murowania wszystkich typowych materiałów bu-
dowlanych przeznaczonych do tradycyjnej obróbki. Do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Fabrycznie przygotowana drobnoziarnista, cienkowarstwowa zaprawa 
tynkarska na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościo-
wych cementów i dodatków do tradycyjnego tynkowania i napraw 
już użytkowanych powierzchni. Do nakładania ręcznego wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń.

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie dokument odniesienia

 25 kg 48 szt. zależy od muru PN-EN 998-2:2016-12

Zaprawa posadzkowa
beton - jastrych

Fabrycznie przygotowana, w postaci suchej mieszanki zapra-
wa posadzkowa, stosowana do wykonywania posadzek, a także 
do naprawiania i wypełniania ubytków na powierzchniach po-
ziomych. Nadaje się do ogrzewania podłogowego jako posadzka 
oraz jako jastrych pływający na warstwie termoizolacji. Do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Do warstw o grubościach 
od 30 do 60 mm.

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie dokument odniesienia

 25 kg 48 szt. ok. 1,8 kg/m2/mm PN-EN 13813:2003

za
pr

aw
y

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie dokument odniesienia

 25 kg 48 szt. ok. 1,6 kg/m2/mm PN-EN998-1:2016-12(EN998-1:2016) 
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Cienkowarstwowy, akrylowy tynk dekoracyjny o efekcie 
naturalnego betonu, do zastosowań wewnętrznych i ze-
wnętrznych. Cechuje go łatwa i prosta aplikacja oraz duża 
wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Umożliwia 
uzyskanie różnorodnych faktur betonu, świetnie oddaje 
„industrialny” charakter. Stosowany również do masko-
wania drobnych rys i nierówności podłoża. 

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie wydajność

 25 kg 24 szt. 2,7 kg/m2 9,3 m2/opak.
   

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie

 8 • 25 kg 44 • 24 szt. 1,2 kg/m2/1 mm gr. 
   

Beton 
architektoniczny 

Gotowy klej na bazie dyspersji akrylowej o dużej sile klejenia i ela-
styczności, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Cechuje 
go wysoka przyczepność oraz skuteczność na trudnych podłożach 
budowlanych. Przeznaczony do deski elewacyjnej Stainer BRETT.

Klej dyspersyjny 
do deski elewacyjnej Stainer BRETT

system
y dekoracyjne do fasad i w

nętrz
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Deska elewacyjna

Elastyczny panel akrylowy o efekcie naturalnego drewna. Do stoso-
wania na zewnętrz oraz wewnątrz pomieszczeń, na powierzchniach 
płaskich i o nieregularnym kształcie (wklęsłych, wypukłych). Cechuje 
go proste mocowanie przy użyciu kleju, długotrwała żywotność bez 
konieczności konserwacji środkami biobójczymi, łatwość utrzymania 
w czystości oraz wysoka paroprzepuszczalność. 

Elewacyjna farba podkreślająca fakturę podłoża. Przeznaczona do 
malowania deski elewacyjnej Stainer BRETT. Cechuje ją wysoka 
odporność na działanie czynników atmosferycznych, podwyższo-
na odporność na zabrudzenia, niska nasiąkliwość powierzchniowa 
i wysoka paroprzepuszczalność.

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie wydajność

 1 • 5 • 10 l 72 • 44 szt. ok. 0,15 l/m2 6,7 m2/l

    

 
 opakowanie ilość na palecie ilość w opak. długość panela

 4,8 m2 48 opak. 15 szt. 2 000 x 160 x 3 mm
 

Farba lazurująca  
do deski elewacyjnej Stainer BRETT
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Piana montażowa 
pistoletowa

Profesjonalna jednoskładnikowa pianka montażowa o wydajności 
do 65 l - wersja z aplikatorem pistoletowym. Stosowana do mon-
tażu ram okiennych, wypełniania szczelin w izolacjach termicznych 
przy ociepleniach budynków i dachów. Idealna do uszczelniania 
i montażu parapetów, progów i stopni schodowych. Wypełnia  
i wygłusza prześwity konstrukcyjne, wypełnia przepusty rurowe  
i przejścia instalacyjne w ścianach i stropach. Do montażu i uszczel-
niania elementów prefabrykowanych (szkieletowych). 

 
 opakowanie ilość na palecie dokument odniesienia

 830 ml 96 kartonów (1 karton - 12 szt.) AT-15-5723/2016 KDWU nr.153/2021

Szlachetny tynk mineralny, o strukturze „baranka” lub „kornika”,  
w kolorze białym lub szarym, do  dekoracyjnego pokrywania fasad, 
o doskonałej paroprzepuszczalnoś ci i wysokiej zdolności odpiera-
nia wody. Zalecany w systemach ociepleniowych. Składnik systemu 
Stainer STS (ETA-21/0304) i Stainer STW (ETA-20/0850).

 
 opakowanie ilość na palecie ziarno zużycie dokument odniesienia

 25 kg 48 szt. 1,5 mm 2,5 kg/m2 ETA- 20/0850
   2,0 mm 2,8 kg/m2 ETA -21/0304

Tynk mineralny

inne
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Folia w płynie

Taśma uszczelniająca składająca się z dwóch warstw włókniny po-
lipropylenowej, pomiędzy którymi znajduje się na całej jej szerokości 
warstwa termoplastycznego elastomeru. Elastyczna i odporna na 
warunki alkaliczne. Zaletą taśmy jest możliwość uszczelniania szcze-
lin dylatacyjnych o dużej tolerancji szerokości. Zapewnia ciągłość 
warstwy hydroziolacyjnej również w obszarach szczelin ruchomych 
gwarantując wytrzymałość na parcie wody. 

Taśma uszczelniającaa

 
 opakowanie ilość na palecie zużycie dokument odniesienia

 4 • 7 l 120 • 72 szt. ok. 1,5 kg/m2 (przy 1 mm) PN-EN 14891:2012

 
 rozmiar dokument odniesienia

 12 x 1000 • 12 x 5000 cm ITB -KOT-2019/0876 wyd. 2 + aneks 1 + aneks 2 + aneks 3

Stainer ISOLATO to jednoskładnikowa, elastyczna masa 
uszczelniająca, przeznaczona do wykonywania zabezpie-
czeń hydroizolacyjnych wewnątrz budynków, na ścianach 
i podłogach wykładanych różnego rodzaju okładzinami 
ceramicznymi. Pozwala na uzyskanie szczelnych powłok 
przeciwwilgociowych, w pomieszczeniach o podwyższo-
nej wilgotności i pomieszczeniach mokrych (łazienkach, 
kuchniach, pralniach, kabinach prysznicowych itp.). Pro-
dukt stosować na podłożach mineralnych. Służy również 
do wykonywania powłok hydroizolacyjnych w systemach 
ogrzewania podłogowego. 
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Taśma izolacyjna z włókniny polipropylenowej i wysokiej jakości 
membrany uszczelniającej, zakończona samoprzylepnym paskiem 
z kauczuku butylowego zabezpieczonym papierem silikonowym. 
Uszczelnia miejsca narażone na szczególne naprężenia i oddziały-
wanie wody. Służy do wzmocnienia i uszczelniania połączeń stolarki 
drzwiowej z płytą tarasową lub balkonową. Idealna do uszczelniania 
styku brodzik/ściana; wanna/ściana.

Narożniki wykonane z włókniny polipropylenowej odpornej na śro-
dowisko alkaliczne. Gwarantują wodoszczelność narożnika. Są łatwe 
w montażu. Przeznaczone do zatopienia w zaprawie hydroizolacyjnej.

Taśma uszczelniająca
z paskiem butylowym

Narożniki

Mankiet ze strefą elastyczną wykonany jest z TPE, dzięki czemu jest 
odporny na środowisko alkaliczne. Przeznaczony jest do uszczelniania 
rur i odpływów. Praktyczny i szybki w aplikacji, zapewnia ciągłość 
warstwy hydroizolacyjnej.

Mankiet 

 
 rozmiar dokument odniesienia

 12 x 1000 • 30 x 1000 cm ITB -KOT-2019/0876 wyd. 2 + aneks 1 + aneks 2 + aneks 3

 
 rozmiar (nar. wewn. • nar. zewn.) dokument odniesienia

 12 x 9 x 6 cm • 10,5 x 9 x 6 cm ITB -KOT-2019/0876 wyd. 2 + aneks 1 + aneks 2 + aneks 3

 
 rozmiar dokument odniesienia

 15 x 15 • 20 x 20 • 25 x 25 cm ITB -KOT-2019/0876 wyd. 2 + aneks 1 + aneks 2 + aneks 3
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CLEAN
CZYSTA BUDOWA • CZYSTA FASADA • SKUTECZNA RENOWACJA

ŚRODKI CZYSZCZĄCE
IMPREGNATY
BUDOWNICTWO  •  PRZEMYSŁ

NOWEJ
GENERACJI

CLEAN SERVICE
Potrzebujesz szkoleń?
Chcesz wykonać próbę?

tel. 600 918 383

34



środki czyszczące

Zmywacz do taśm samoprzylepnych, żywic i klejów syntetycznych, farb 
oraz graffiti. Mrozoodporny. 
Przeznaczenie: Przemysł budowlany / Lakiernictwo

Do usuwania starych powłok malarskich. 
Mrozoodporny. 
Przeznaczenie: Przemysł budowlany / Renowacje obiektów zabytkowych

Do usuwania zabrudzeń wapienno-cementowych i rdzy z cegły, klinkieru 
oraz niepolerowanego kamienia naturalnego. Mrozoodporny. 
Przeznaczenie: Przemysł budowlany

 
 opakowanie zużycie biodegradowalność forma

 1 • 5 • 10 l ok. 300 - 600 g/m² tak ciecz

 
 opakowanie zużycie biodegradowalność forma

 1 • 5 • 10 kg ok. 300 - 600 g/m² nie pasta

 
 opakowanie zużycie biodegradowalność forma

 1 • 5 • 10 kg ok. 300 - 600 g/m² tak pasta

 
 opakowanie zużycie biodegradowalność forma

 1 • 5 • 10 l zależnie od zabrudzeń nie ciecz

Do usuwania starych powłok malarskich. Zawiera rozpuszczalniki. 
Mrozodoporny. 
Przeznaczenie: Przemysł budowlany
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Kwasowy środek do usuwania zanieczyszczeń atmosferycznych, sadzy, 
tłuszczu i rdzy z elewacji. Mrozoodporny. 
Przeznaczenie: Przemysł budowlany / Renowacje obiektów zabytkowych

Uniwersalny środek do usuwania zabrudzeń. 100% biodegradowalny! 
Przeznaczenie: Przemysł budowlany / Maszynowy / Motoryzacyjny / 
Poligraficzny / Spożywczy / HoReCa / Rolnictwo

Do usuwania tłuszczu, oleju, wosku, węgla, nafty, sadzy, atramentu 
 z maszyn i urządzeń, tworzyw sztucznych, podłóg, itp. 
Przeznaczenie: Przemysł budowlany / Maszynowy / Motoryzacyjny

 
 opakowanie zużycie biodegradowalność forma

 1 • 5 • 10 l ok. 250 ml/m² nie ciecz

 
 opakowanie zużycie biodegradowalność forma

 1 • 5 • 10 l ok. 250 ml/m² tak ciecz

 
 opakowanie zużycie biodegradowalność forma

 1 • 5 • 10 l zależnie od zabrudzeń tak ciecz

 
 opakowanie zużycie biodegradowalność forma

 1 • 5 • 10 l zależnie od zabrudzeń tak ciecz

Alkaliczny środek do usuwania zanieczyszczeń atmosferycznych, sadzy, 
tłuszczu i rdzy z elewacji. 
Przeznaczenie: Przemysł budowlany
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Do usuwania tłuszczu, kamienia, rdzy i nalotu na płytkach, kamionce, emalii, 
chromie, tworzywach sztucznych, stali nierdzewnej i powierzchniach 
malowanych.Mrozoodporny. 
Przeznaczenie: Przemysł ciężki / Spożywczy / Mięsny / Baseny

 
 opakowanie zużycie biodegradowalność forma

 1 • 5 • 10 l ok. 250 g/m² nie ciecz

Impregnat zabezpieczający przed graffiti. 
Nie zawiera rozpuszczalników.
Przeznaczenie: Przemysł budowlany 

Impregnat zabezpieczający elewacje przed grzybami, mchem, algami, 
porostami, a także uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz. 
Mrozoodporny. 
Przeznaczenie: Przemysł budowlany 

 
 opakowanie zużycie biodegradowalność forma

 1 • 5 • 10 l 2-5 m²/1l  nie emulsja

 
 opakowanie zużycie biodegradowalność forma

 1 • 5 • 10 l 0,1 - 1,0 l/m² nie ciecz

Do usuwania grzybów, pleśni, mchu, alg i porostów na ścianach, sufitach, 
płytkach oraz łączeniach płyt. Niepezpieczny dla środowiska.
Przeznaczenie: Uniwersalny / Do zastosowań wewętrznych

środki czyszczące / im
pregnaty

 
 opakowanie zużycie biodegradowalność forma

 1 • 5 • 10 l ok. 125 g/m²/aplikacja nie ciecz



stainer.pl

Odwiedź jeden z salonów BUTTERFLY STAINER COLOURS  
i wygodnie dobieraj kolory z niezwykle dużych formatów próbek

Mega DUŻE
próbki…
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Uwaga! Ze względu na zastosowaną technikę drukarską, przedstawione kolory należy traktować poglądowo. Oryginalny kolor farby prosimy sprawdzić na wzornikach kolorów w punkcie sprzedaży.

STP  546 STP  547 STP  548 STP  549 STP  550

STP  501 STP  502 STP  503 STP  504 STP  505

STP  506 STP  507 STP  508 STP  509 STP  510

STP 511 STP  512 STP  513 STP  514 STP  515

STP  516 STP  517 STP  518 STP  519 STP  520

STP  521 STP  522 STP  523 STP  524 STP  525

STP  526 STP  527 STP  528 STP  529 STP  530

STP  531 STP  532 STP  533 STP  534 STP  535

STP  536 STP  537 STP  538 STP  539 STP  540

STP  541 STP  542 STP  543 STP  544 STP  545

96  89 85 82 79 

59  65 70 75 77 

43  53 62 71 75 

77  26 34 44 54 

60  66 72 73 27 

38  48 50 55 67 

73  17 21 29 38 

51  59 66 74 15 

18  28 43 57 68 

24  34 45 58 65 

 cena podstawowa plus 10%  cena podstawowa plus 20%  cena podstawowa plus 40%

kolorystyka tynków
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Uwaga! Ze względu na zastosowaną technikę drukarską, przedstawione kolory należy traktować poglądowo. Oryginalny kolor farby prosimy sprawdzić na wzornikach kolorów w punkcie sprzedaży.

 cena podstawowa plus 10%  cena podstawowa plus 20%  cena podstawowa plus 40%

STP  551 STP  552 STP  553 STP  554 STP  555

STP  556 STP  557 STP  558 STP  559 STP  560

STP  561 STP  562 STP  563 STP  564 STP  565

STP  566 STP  567 STP  568 STP  569 STP  570

STP  571 STP  572 STP  573 STP  574 STP  575

STP  576 STP  577 STP  578 STP  579 STP  580

STP  581 STP  582 STP  583 STP  584 STP  585

STP  586 STP  587 STP  588 STP  589 STP  590

STP  591 STP  592 STP  593 STP  594 STP  595

STP  596 STP  597 STP  598 STP  599 STP  600

73  14 22 32 43 

51  64 71 15 21 

30  37 48 56 70 

9  13 19 31 47 

61  68 26 45 60 

22  31 38 53 68 

19  30 41 53 65 

18  29 39 55 69 

72  27 35 48 57 

65  19 27 38 45 

41
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Uwaga! Ze względu na zastosowaną technikę drukarską, przedstawione kolory należy traktować poglądowo. Oryginalny kolor farby prosimy sprawdzić na wzornikach kolorów w punkcie sprzedaży.

STP  601 STP  602 STP  603 STP  604 STP  605

STP  606 STP  607 STP  608 STP  609 STP  610

STP  611 STP  612 STP  613 STP  614 STP  615

STP  616 STP  617 STP  618 STP  619 STP  620

STP  621 STP  622 STP  623 STP  624 STP  625

STP  626 STP  627 STP  628 STP  629 STP  630

STP  631 STP  632 STP  633 STP  634 STP  635

STP  636 STP  637 STP  638 STP  639 STP  640

STP  641 STP  642 STP  643 STP  644 STP  645

STP  646 STP  647 STP  648 STP  649 STP  650

47  56 69 30 40 

50  63 76 34 44 

59  69 15 20 30 

44  58 75 17 32 

47  57 17 32 42 

51  59 23 33 45 

53  62 71 10 17 

25  33 43 63 70 

9  15 21 32 48 

68  14 21 30 39 

 cena podstawowa plus 10%  cena podstawowa plus 20%  cena podstawowa plus 40%

kolorystyka tynków
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STM  101 STM  102 STM  103 STM  104 STM  105

STM  106 STM  107 STM  108 STM  109 STM  110

STM 111 STM  112 STM  113 STM  114 STM  115

STM  116 STM  117 STM  118 STM  119 STM  120

STM  121 STM  122 STM  123 STM  124 STM  125

STM  126 STM  127 STM  128 STM  129 STM  130

STM  131 STM  132 STM  133 STM  134 STM  135

STM  136 STM  137 STM  138 STM  139 STM  140

GOBI COAL MOONKILI

STP  651 STP  652 STP  653 STP  654 STP  655

STP  656 STP  657 STP  658 STP  659 STP  660

STP  661 STP  662 STP  663 STP  664 STP  665

49  59 73 7 11 

15  31 42 52 61 

25  35 44 64 67

Uwaga! Ze względu na zastosowaną technikę drukarską, przedstawione kolory należy traktować poglądowo. Oryginalny kolor farby prosimy sprawdzić na wzornikach kolorów w punkcie sprzedaży.

tynki mozaikowe granulacja ziarna 1,5 mm

 cena podstawowa plus 10%  cena podstawowa plus 20%  cena podstawowa plus 40%

kolorystyka tynków
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kontakt / serwis

695 180 433

887 704 788

887 704 788

691 733 857

795 516 669

695 180 083

783 003 955

793 022 600

697 580 251

697 580 251

887 704 790

887 704 790

695 180 433

695 180 433

695 180 433

695 180 433

Fabryka 
Krzemieniewo

795 516 669
695 180 433
887 704 790
887 704 788
695 180 083
697 580 251
695 180 433
695 180 083
887 704 790

695 180 433
695 180 433
793 022 600
697 580 251
695 180 433
691 733 857
887 750 150
783 003 955
887 704 788

887 750 150

dolnośląskie

kujawsko - pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie (północ)

wielkopolskie (południe)

wielkopolskie (wschód)

zachodnio-pomorskie

695 180 083

CLEAN SERVICE • 600 918 383
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przykładowe realizacje
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Stainer sp. z o.o.
ul. Dworcowa 152, 64-120 Krzemieniewo

biuro@stainer.pl

www.stainer.pl


