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PRODUKT 
P O L S K I

EPOKSYDOWE POWŁOKI POSADZKOWE

LINIA AGRO



POWŁOKI NA PODŁOGI I ŚCIANY

Linia AGRO to rozwiązania dedykowane dla rolników, farmerów, hobbystów, którzy cenią sobie  
indywidualne rozwiązania eliminujące główne problemy podłoży betonowych.

Zalety powłok posadzkowych CIECH Sarzyna:
• chemoodporność;
• wodoszczelność;
• zwiększona trwałość;
• wyeliminowanie pylenia betonu;
• powierzchnie bezspoinowe;
• faktura powierzchni dostosowana do wymagań obiektu/pomieszczeń;
• indywidualne dostosowanie do specyfiki hodowli;
•  poprawa estetyki powierzchni (paleta kolorów, eliminacja efektów zużycia podłoża).

Barwne i bezbarwne żywice epoksydowe (Epidian 6011; Epidian 664; Epidian 601) w połączeniu z bezbarwnymi 
i kolorowymi kruszywami pozwalają uzyskać odporne chemicznie oraz mocne mechanicznie zabezpieczenia 
typu powłokowego. Dostępne systemy obejmują m.in.: kolorowe masy posadzkowe, grunty epoksydowe, 
wyselekcjonowane kruszywa naturalne i kolorowe, 

Zastosowanie:
•  parki maszynowe (garaże, parkingi);
•  obiekty hodowlane;
•  stoły paszowe, żłoby, karmniki;
•  pomieszczenia socjalne;
•  pomieszczenia sanitarne;
•  pomieszczenia gospodarcze;
•  zakłady przetwórstwa mięsno-spożywczego;
•  pomieszczenia techniczne;
•  pomieszczenia magazynowe.

Powłoki na bazie żywic epoksydowych są nieszkodliwe dla zwierząt i ludzi. Spełniają wymagania higieniczne 
i ochrony środowiska, dzięki bezspoinowości, szczelności dla cieczy, doskonałej przyczepności do podłoża.

Powierzchnie epoksydowe są łatwe w utrzymaniu czystości (chlewnie, obory, kurniki, wylęgarnie).



POSADZKI EPOKSYDOWE 

/ POSADZKA CIENKOPOWŁOKOWA

• podwyższona odporność na obciążenia mechaniczne
• bezpieczeństwo
• barwne wykończenie powierzchni
• wodoszczelność

/ POSADZKA CIENKOPOWŁOKOWA

• odporność na małe i średnie obciążenia mechaniczne
• uszczelnienie powierzchni betonu
• zapobieganie pyleniu
• zwiększenie odporności na ścieranie
• barwne wykończenie powierzchni
• estetyka
• wodoszczelność
•  łatwość w utrzymaniu czystości

grubość posadzki 0,15-0,5 mm

grunt Epidian® 6011 z utwardzaczem ET lub Epidian® 652 z utwardzaczem ET

warstwa zasadnicza dwukrotne malowanie barwnym Epidian® 664 z utwardzaczem IDA-2

zużycie Epidian® 664 z utwardzaczem IDA-2 - 0,3-0,4 kg/m2 przy jednokrotnym malowaniu

proporcje mieszania Epidian® 664 (100 części wagowych) + utwardzacz IDA-2 (20 części wagowych)

kolorystyka powłoki Epidian 664 wg: Wzornik kolorów. Epoksydowe Powłoki Posadzkowe.

grubość posadzki 0,5-2 mm

grunt Epidian® 6011 z utwardzaczem ET lub Epidian® 652 z utwardzaczem ET

warstwa zasadnicza 1X Epidian® 664 z utwardzaczem IDA-2 - ok. 0,4 kg/m2

warstwa zamykająca 1X Epidian® 664 z utwardzaczem IDA-2 - ok. 0,6-1,0 kg/m2

posypka kwarcowa piasek kwarcowy (0,4-0,8 mm) zużycie ok. 3 kg/m2

proporcje mieszania Epidian® 664 (100 części wagowych) + utwardzacz IDA-2 (20 części wagowych)

kolorystyka powłoki Epidian® 664 wg: Wzornik Kolorów. Epoksydowe Powłoki Posadzkowe



PRZYKŁADY APLIKACJI

Przykład realizacji w Gospodarstwie Rolnym  
w Chałupkach Dębniańskich: Posadzka oraz stół  
paszowy - rozwiązanie na bazie kolorowej żywicy.  
Epidian® 664 i posypki z naturalnego kruszywa  
o wyselekcjonowanych frakcjach.

Przykład realizacji w Rolniczo - Wytwórczym Kombinacie
Spółdzielczym im. Antoniego Paśki w Dębnie:
Posadzka oraz stół paszowy - rozwiązanie na bazie
kolorowej żywicy Epidian® 664 i posypki z naturalnego
kruszywa o zróżnicowanych frakcjach.



PRZYKŁADY APLIKACJI



DZIAŁ SPRZEDAŻY 
TWORZYW

CIECH Sarzyna S.A.
Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

tel.: +48 (17) 24 07 111, fax: +48 (17) 24 07 122
sarzyna@ciechgroup.com
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INFORMACJE HANDLOWE: 

REGION  1   tel.: 669 600 102

REGION  2   tel.: 669 600 233


