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Wybierz najlepsze zabezpieczenie łodzi przed porastaniem!



Katalog przedstawia część oferowanego przez nas asortymentu i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.
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 Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny 
katalog produktów przeznaczonych do remontu 
i konserwacji jachtów i łodzi. Katalog jest wynikiem naszego 
wieloletniego doświadczenia i odpowiedzi na potrzeby 
naszych klientów.

 Firma CMS Sp. z o.o. jest importerem i dystrybutorem 
w Polsce marek Epifaines, Seajet, West System, Yachticon, PSP 
i TK Line. Jesteśmy również bezpośrednim przedstawicielem 
producentów farb i uszczelniaczy jachtowych, a także 
artykułów malarskich Oliva, Sea-Line, Sika, Owatrol.

 Gwarantujemy najwyższą jakość i atrakcyjne ceny 
naszych towarów. Jako firma ekspercka zapewniamy szybką 
obsługę sprzedaży i profesjonalne doradztwo w zakresie 
oferowanego asortymentu. 
 
 Na bieżąco utrzymujemy w magazynie wszystkie 
prezentowane towary i w związku z tym zapewniamy wysyłkę 
zakupionych produktów w ciągu 24 godzin. Posiadamy duże 
doświadczenie w zakresie doboru materiałów do remontu 
i konserwacji jachtów, możemy zatem udzielić Państwu 
fachowych porad dotyczących produktów i technologii. 

 Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie 
dotyczące tej edycji katalogu, abyśmy mogli sprostać 
w pełni Państwa  oczekiwaniom.

   Życzę udanych zakupów
   Agnieszka Ryżewska
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Poznaj swojego „wroga”, 
czyli co porasta naszą łódź?

str.  4
w

w
w

.f
ar

b
yj

ac
h

to
w

e.
pl

Słowo wróg umieściłem w cudzysłowie 

ponieważ organizmy wodne, które po-

rastają różne zanurzone powierzchnie, 

w tym także czasem kadłuby naszych 

jachtów i łodzi absolutnie nie są naszymi 

wrogami. To bardzo pożyteczne stworze-

nia, zaliczane do grupy filtratów, a więc 

oczyszczające wodę, przyczyniające się do 

jej natlenienia oraz stanowiące pokarm dla 

wielu większych zwierząt. Są ważną częścią 

każdego ekosystemu wodnego i absolutnie 

nie chcemy im szkodzić. Nasze zabiegi mają 

tylko na celu, aby jako miejsce swojego by-

towania wybrały np. fragment pomostu do 

którego cumujemy, a nie dno naszej łodzi.

Osiadły tryb życia prowadzą zarówno 

organizmy roślinne jak i zwierzęce. Te 

najbardziej popularne w naszych akwe-

nach zarówno słodkich jak i morskich to 

oczywiście różnego rodzaju glony jak np. 

zielenice lub brunatnice, a jeżeli chodzi o 

przedstawicieli fauny to głównie porastają 

skorupiaki np. pąkle lub mięczaki np. omuł-

ki. Dodatkowo drobne organizmy (bakte-

rie, mikroplankton) tworzą na powierzchni 

wraz z różnego rodzaju zanieczyszczenia-

mi szlam. Porosty roślinne potrzebują 

światła, a więc gromadzą się w okolicach 

linii wodnej, przy samej powierzchni w po-

staci charakterystycznej brody. Organizmy 

zwierzęce wolą ciemniejsze miejsca, np. 

spodnią część dna, a także różna zakamar-

ki w okolicach sterów, przekładni, itp. Wolą 

one także wody płynące od stojących, po-

nieważ efektywniej dostarcza ona pokar-

mu do odfiltrowania. Z tego powodu lubią 

wciskać się w takie miejsca jak pobór wody 

do silnika, czy smarowania łożyska. W tych 

miejscach są szczególnie niepożądane po-

nieważ mogą doprowadzić do pogorszenia 

lub zatrzymania chłodzenia silnika. 

CZEMU POWINNIŚMY 
ZAPOBIEGAĆ PORASTANIU?

O jednym niekorzystnym zjawisku wspo-

mniałem już wyżej, możliwość zabloko-

wania przepustów dennych. Niestety to 

nie koniec listy. Przede wszystkim takie 

urządzenia jak płetwa sterowa, balastowa, 

mieczowa albo śruba opierają swoje działa-

nie na sile hydrodynamicznej, wynikającej 

z różnicy ciśnień po dwu stronach płetwy. 

Zjawisko to zachodzi, kiedy zagwaran-

tujemy możliwie laminarny opływ wody 

wokół płetwy. Oczywiście organizmy które 

porastają powierzchnię takiej płetwy zabu-

rzają opływ laminarny, jest to szczególnie 

odczuwalne ponieważ porosty najbardziej 

lubią osiedlać się na krawędziach natarcia. 

Powoduje to znaczny spadek sprawności 

urządzeń podwodnych naszego jachtu 

(patrz. Ilustracja 1.). Ponadto organizmy 

te przyczyniają się do wzrostu oporu hy-

drodynamicznego kadłuba, a więc do spo-

wolnienia żeglugi lub zwiększenia zużycia 

paliwa. Ponadto porosty są trudne do usu-

nięcia z kadłuba, szczególnie kiedy przy-

schną i mogą przyczyniać się do uszkodze-

nia powłok ochronnych dna łodzi. 

FARBY PRZECIWPOROSTOWE 
– JAK TO DZIAŁA?

Farba przeciwporostowa zawiera substan-

cje czynne, zwane biobójczymi i nazwa ta 

może być myląca, ponieważ nie chodzi o 

to, aby organizmy prowadzące w wodzie 

osiadły tryb życia ginęły, ale o to aby 

miejsca zabezpieczonego farbą nie wy-

bierały na swoje siedlisko. Najpowszechniej 

używaną substancją aktywną  jest tlenek 

miedzi. To sprawdzony biocyd używany 

od lat w farbach przeciwporostowych. 
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Pąkle na wodnicy nie zabezpieczonej antifoulingiem

farby przeciwporostowe
Jego minimalne skuteczna dawka została 

określona na ok. 120g na kilogram farby, 

jednak praktyka pokazuje że jest to zbyt 

mało. Dawka 250-300g na kilogram farby 

z pewnością skutecznie zabezpieczy dno 

łodzi przez jeden sezon. Przykładem takiej 

farby może być Seajet 031 Samuraj. Tlenek 

miedzi bardzo skutecznie zapobiega pora-

staniu przez organizmy zwierzęce, jednak 

w stosunku do roślin ma mniejszą skutecz-

ność. Dla tego w droższych farbach używa 

się zwykle dwóch biocydów wspomniane-

go tlenku miedzi i tzw. Kobiocydu, który 

wspomaga ochronę przed porastaniem 

roślinnym i szlamem. Farba taka powinna 

nam zapewnić ochronę przez dwa sezony i 

jej przykładem może być Seajet 033 Sho-

gun, który jako dodatkowy biocyd zawiera 

Zineb. Kompozycja poszczególnych farb 

przeciwporostowych może być różna, 

ponieważ obecnie na terenie UE dopusz-

czonych jest do stosowania 10 biocydów, 

ale zasada działania jest zawsze taka sama. 

Rodzaj i ilość substancji czynnych zawsze 

podana jest na etykiecie farby.

1. Dobre przygotowanie powierzchni to 

klucz do sukcesu. Podłoże musi być spo-

iste, wolne od pyłu, kurzy, zatłuszczeń i 

innych zanieczyszczeń.

2. Nie nakładaj farby przeciwporostowej 

prosto na podłoże (żelkot, drewno, stal) 

zawsze stosuj odpowiedni podkład.

3. Na aluminium (przekładnie, śruby) sto-

suj farby tylko dopuszczone do kontak-

tu z aluminium.

4. Starannie wymieszaj farbę przed malo-

waniem i nie rozcieńczaj jej.

5. Zrób zdjęcie puszki farby, żebyś za rok 

pamiętał jakiej używałeś.

6. Zużyj tyle litrów farby ile zaleca produ-

cent na daną powierzchnię.

7. Na krawędzie natarcia, okolice linii wod-

nej oraz przepusty nałóż dodatkową 

warstwę farby.

8. Farba przeciwporostowa powinna „wy-

stawać” ok. 5 cm ponad rzeczywistą 

linię zanurzenia jachtu. 

9. Przestrzegaj minimalnych i maksymal-

nych czasów do wodowania podanych 

przez producenta. 

10. Jeżeli kadłub porośnie, po wyjęciu łodzi 

z wody zrób zdjęcie, abyś na wiosnę 

wiedział które miejsca zabezpieczyć 

dodatkową warstwą farby.

11. Nie wdychaj pyłu ze szlifowanego anti-

foulingu!

Porady i błędy przy malowaniu 
farbą przeciwporostową
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Samopolerująca (zmywalna) farba przeciwporostowa nie zawierająca związków miedzi, cyny, prze-
znaczona na wody słodkie i słone. Farba zapewnia gładkie i czyste dno przez cały sezon i jednocześnie 
zapobiega powstawaniu grubej powłoki kolejnych warstw farby na kadłubie. Farba ta może być nakładana 
na wszystkie istniejące powłoki przeciwporostowe (za wyjątkiem farb z teflonem) po ich zmatowieniu i od-
tłuszczeniu. Nadaje się do użycia na kadłuby drewniane, laminatowe, stalowe i aluminiowe - nie powoduje 
korozji galwanicznej. Jako farba podkładowa zalecana jest Epifanes Interimcoat. W warunkach morskich 
nałożenie trzech warstw zaleca się dla osiągnięcia długiej i efektywnej ochrony kadłuba. Farba musi schnąć 
przez min. 18 godzin przed wodowaniem. Czas do wodowania nieograniczony.

Epifanes Foul Away

Czas schnięcia:  6 godz. przy 20°C - ostatnia warstwa 18 godz.

Wydajność:  10 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  Epifanes Thinner D-100 (nie zaleca się rozcieńczać)

Opakowanie:  750 ml
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Samopolerująca (zmywalna) farba przeciwporostowa nie zawierająca związków miedzi i cyny. Przezna-
czona jest specjalnie do stosowania na wodach słodkich oraz czasowego użycia na wodach słonych. Farba 
zapewnia gładkie i czyste dno przez cały sezon, a jednocześnie zapobiega powstawaniu grubej powłoki 
kolejnych warstw farby na kadłubie. Farba ta może być nakładana na wszystkie istniejące powłoki prze-
ciwporostowe (za wyjątkiem farb z teflonem) po ich zmatowieniu i odtłuszczeniu. Nadaje się do użycia 
na kadłuby drewniane, laminatowe, stalowe i aluminiowe - nie powoduje korozji galwanicznej. Nałożenie 
dwóch warstw  zaleca się w celu osiągnięcia skutecznej ochrony kadłuba. Farba musi schnąć przez min. 4 
godziny przed wodowaniem, które należy przeprowadzić w terminie do 7dni. 

Epifanes Copperfree

Czas schnięcia:  6 godz. przy 20°C

Wydajność:  10 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  Epifanes Thinner D-100 (nie zaleca się rozcieńczać)

Opakowanie:  750 ml

Kolor:  EPAF-001/0750/blue

 EPAF-001/0750/red

 EPAF-001/0750/wood

 EPAF-001/0750/black

Kolor:  EPAF-002/0750/white

 EPAF-002/0750/green

 EPAF-002/0750/red

 EPAF-002/0750/navyblue

zł 121,-

zł 199,-

Przeciwporostowa farba winylowa na wody morskie i śródlądowe. Nie zawiera związków cyny. Prze-
znaczona do zabezpieczania podwodnej części kadłubów jachtów.  Sposób aplikacji: natryskowo, wałkiem 
lub pędzlem. Może być nakładana bezpośrednio na zmatowiony i odtłuszczony żelkot albo na farbę 
gruntującą UNIWIN Optimal. Farba VSE zmniejsza opory hydrodynamiczne kadłuba i daje wytrzymałą 
mechanicznie i elastyczną powłokę odporną na działanie wody słodkiej i morskiej. Nadaje się na wszystkie 
kadłuby za wyjątkiem aluminiowych. Nałożenie 2-3 warstw  zaleca się w celu osiągnięcia skutecznej ochro-
ny kadłuba. Farba musi schnąć min. 12 godzin przed wodowaniem. Czas do wodowania nieograniczony.

Antifouling VSE 

Czas schnięcia:  12 godz. przy 20°C

Wydajność:  6 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  Rozcieńczalnik Oliva 779 (nie zaleca się rozcieńczać)

Opakowanie:  750 ml

Kolor:  OLAF-001/0750/blue

 OLAF-001/0750/reddish

 OLAF-001/0750/navyblue

 OLAF-001/0750/white

 white zł 157,-  reddish zł 142,-  inne zł 170,-

Opakowanie: 400 ml

400ml | TKAF-001/0400/kolor

zł 99,-

Ochronny spray przeciw-
porostowy do zabezpieczania 
przekładni oraz śrub. Bazuje 
na związkach organicznych, nie 
zawiera związków cyny i miedzi. 
Bezpieczny dla aluminium. Do-
stępny w kolorach: biały, szary, 
czarny i transparentny.

TK Line Antifouling Zestaw malarski PA

szt. | CMSZ-PA

Zestaw specjalnie dobra-
nych narzędzi do aplikacji farb 
podkładowych zarówno jedno 
jak i dwuskładnikowych (epok-
sydowych) oraz farb przeciwpo-
rostowych. Kupując zestaw masz 
gwarancję prawidłowego doboru 
narzędzi i oszczędzasz 20%!

Opakowanie: 1 szt.

zł 25,-
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Samopolerująca farba przeciwporostowa na bazie tlenku miedzi. Nadaje się do wszystkich typów łodzi 
i jachtów do prędkości 40 węzłów. Nie zawiera związków cyny. Stosownie do swoich samopolerujących 
właściwości kontakt z wodą ma stale świeża powłoka biocydów co zapewnia bardzo skuteczną ochronę 
przed porastaniem oraz zapobiega tworzeniu się grubej powłoki antifoulingu na kadłubie. Nadaje się do 
stosowania na wody słodkie i słone. Nadaje się na wszystkie kadłuby za wyjątkiem aluminiowych. Nałoże-
nie dwóch warstw  zaleca się w celu osiągnięcia skutecznej ochrony kadłuba. Farba musi schnąć min. 12 
godzin przed wodowaniem. Czas do wodowania nieograniczony. 

Seajet 031 Samurai

Czas schnięcia:  6 godz. przy 20°C - ostatnia warstwa 12 godz.

Wydajność:  750 ml  na 8 m2

Rozcieńczalnik:  Seajet Thinner A (nie zaleca się rozcieńczać)

Opakowanie:  750 ml, 2.5 l

Kolor:  SJAF-001/0750/greyshark

 SJAF-003/0750/reddish

 SJAF-004/0750/blue

 SJAF-005/0750/black

750 ml zł 99,- 2,5 l zł 319,-

Czas schnięcia:  5 godz. przy 20°C - ostatnia warstwa 12 godz.

Wydajność:  10 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  Seajet Thinner A (nie zaleca się rozcieńczać)

Opakowanie:  3500 ml

Kolor:  SJAF-028/3500/white

 SJAF-028/3500/blue

 SJAF-028/3500/red

 SJAF-028/3500/black

Samopolerująca farba przeciwporostowa przeznaczona na wody słodkie i słone. Przeznaczna do 
zabezpieczania przed porastaniem kadłubów łodzi żaglowych i motorowych do 40 kn. oraz konstrukcji 
hydrotechnicznych. Opracowana z myślą o profesjonalnych użytkownikach (stocznie jachtowe, warsztaty 
szkutnicze, itp.) cechuje się znakomitą wydajnością, doskonałym kryciem i ekonomiczną ceną. Nowocze-
sny system kontrolowanego uwalniania biocydów zapewnia skuteczną ochronę przez cały sezon nawet w 
obszarach o nasilonym porastaniu. Nie zawiera związków cyny. Tylko w opakowaniach 3,5 litra.

Seajet 032 Professional
zł 380,-  biały 3,5 l zł 589,-

Duże ekonomiczne opakowanie!

Dla pojemności 2.5l w kodzie 
zamiast 0750 proszę wstawić 2500

Wysokiej jakości samopolerująca farba przeciwporostowa zawierająca biocydy nowej generacji w tym 
pirytionianu cynku. Nadaje się do wszystkich typów łodzi i jachtów do 40 w. Nie zawiera związków cyny 
(TBT) i tlenków miedzi. Nie powoduje korozji galwanicznej, może być używana na kadłuby aluminiowe. 
Stosownie do swoich samopolerujących właściwości kontakt z wodą ma stale świeża warstwa biocydów co 
zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed porastaniem oraz zapobiega tworzeniu się po kilku sezonach 
grubej powłoki antifoulingu na kadłubie. Nadaje się do stosowania na wody słodkie i słone.

Seajet 034 Emperor

Czas schnięcia:  5 godz. przy 20°C - ostatnia warstwa 12 godz.

Wydajność:  10 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  Seajet Thinner A (nie zaleca się rozcieńczać)

Opakowanie:  750 ml, 2.5 l

Kolor:  SJAF-016/0750/white

 SJAF-017/0750/navyblue

 SJAF-021/0750/blue

 SJAF-022/0750/black

zł 149,- 2,5 l zł 439,-

Dla pojemności 2.5l w kodzie 
zamiast 0750 proszę wstawić 2500

Nowoczesna, samopolerująca farba przeciwporostowa na bazie tlenku miedzi o wydłużonym działa-
niu. Nadaje się do wszystkich typów łodzi i jachtów do prędkości 40 węzłów. Nie zawiera związków cyny. 
Stosownie do swoich samopolerujących właściwości kontakt z wodą ma stale świeża powłoka biocydów co 
zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed porastaniem oraz zapobiega tworzeniu się po kilku sezonach 
grubej powłoki antifoulingu na kadłubie. Zalecana grubość dwóch warstw  zapewnia ochronę przez dwa 
sezony na wodach Europy Północnej. Nadaje się do stosowania na wody słodkie i słone oraz na wszystkie 
rodzaje kadłubów za wyjątkiem aluminiowych. Farba musi schnąć min. 12 godziny przed wodowaniem. 
Czas do wodowania nieograniczony.

Seajet 033 Shogun

Czas schnięcia:  6 godz. przy 20°C - ostatnia warstwa 12 godz.

Wydajność:  10 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  Seajet Thinner A (nie zaleca się rozcieńczać)

Opakowanie:  750 ml, 2.5 l

Kolor:  SJAF-018/0750/black

 SJAF-007/0750/red

 SJAF-008/0750/navyblue

 SJAF-009/0750/blue

 SJAF-010/0750/darkgrey

zł 167,- 2,5 l zł 485,-

Dla pojemności 2.5l w kodzie zamiast 0750 proszę wstawić 2500



Czas schnięcia:  6 godz. przy 20°C - ostatnia warstwa 12 godz.

Wydajność:  10 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  Seajet Thinner A (nie zaleca się rozcieńczać)

Opakowanie:  750 ml, 2,5 l

Kolor:  SJAF-013/0750/blue

 SJAF-014/0750/black

 SJAF-015/0750/red

 SJAF-016/0750/navyblue
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Twarda farba przeciwporostowa na bazie żywic syntetycznych o wysokiej wydajności. Nie zawiera 
związków cyny (TBT) ani miedzi. Nadaje się do wszystkich typów łodzi, także szybkich motorówek - do 
100 kn., jachtów regatowych których dno jest czyszczone (polerowane) w trakcie sezonu oraz jachtów 
wyjmowanych z wody w trakcie sezonu. Na wody słodkie i słone.

Seajet 035 Hard Racing

Czas schnięcia:  5 godz. przy 20°C - ostatnia warstwa 12 godz.

Wydajność:  10 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  Seajet Thinner A (nie zaleca się rozcieńczać)

Opakowanie:  750 ml, 2.5 l

Kolor:  SJAF-027/0750/white

 SJAF-023/0750/navyblue

 SJAF-024/0750/black

zł 139,- 2,5 l zł 445,-

Twarda farba przeciwporostowa na bazie żywic syntetycznych i tlenku miedzi. Nie zawiera związków 
cyny. Nadaje się do wszystkich typów łodzi, szczególnie szybkich motorówek do prędkości 70 węzłów oraz 
jachtów regatowych których dno jest czyszczone w trakcie sezonu, a także jachtów slipowanych na przy-
czepę w trakcie sezonu. Opracowana specjalnie na wody śródlądowe oraz wody przybrzeżne. Nadaje się 
na wszystkie kadłuby za wyjątkiem aluminiowych. Nałożenie dwóch warstw  zaleca się w celu osiągnięcia 
skutecznej ochrony kadłuba. Farba musi schnąć min. 6 godzin przed wodowaniem. Czas do wodowania 
nieograniczony.

Seajet 037 Coastal
zł 89,-2,5 l zł 299,-

Czas schnięcia:  6 godz. przy 20°C - ostatnia warstwa 12 godz.

Wydajność:  10 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  Seajet Thinner A (nie zaleca się rozcieńczać)

Opakowanie:  500 ml

Kolor:  SJAF-029/0500/white

 SJAF-029/0500/grey

 SJAF-029/0500/black

Zestaw do zabezpieczania śrub napędowych, przekładni Z oraz S, trym klap, balastów ołowianych i 
ocynkowanych oraz innych elementów z metali nieżelaznych znajdujących się pod liną wodną. Zestaw skła-
da się z dwuskładnikowego podkładu epoksydowego Seajet 017 Bonding Primer specjalnie przeznaczone-
go do zabezpieczania aluminium cynku, ołowiu, brązu, mosiądzu, stali nierdzewnej, itp. oraz antifoulingu, 
która doskonale zabezpiecza przed porastaniem, a jednocześnie nie wywołuje korozji elektrolitycznej 
metali nieżelaznych. Dostępne kolory: czarny, granatowy, szary i biały.

Seajet Triple Pack
zł 99,-

Dla pojemności 2.5l w kodzie 
zamiast 0750 proszę wstawić 2500

Opakowanie: 400 ml

400ml | SJAF-004/0400/black
400ml | SJAF-005/0400/volvopenta

zł 134,-

Nowy spray przeciwporo-
stowy do śrub, przekładni Z oraz 
S-drive, napraw punktowych lub 
małych kadłubów. Seajet 034 
Emperor można nakładać bez-
pośrednio na większość starych 
farb przeciwporostowych. 

Seajet 034 Emperor Spray Seajet 117 Epoxy 2K Spray

400ml | SJEX-001/0400/silver

Uniwersalny, dwuskładni-
kowy podkład epoksydowy w 
sprayu. Optymalne rozwiązanie 
dla wszystkich napraw miejsco-
wych i podwodnych. Tworzy 
twardą powłokę, zapewniając 
długotrwałą ochronę laminatu 
szklanego, żelkotu, stali i alu-
minium.

Opakowanie: 400 ml

zł 125,-
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farby przeciwporostowe

Samopolerująca farba przeciwporostowa na bazie biocydów nowej generacji, przeznaczona do łodzi 
żaglowych i motorowych, poruszających się z maksymalną prędkością do 40 węzłów. Wydajność i skutecz-
ność farby jest o 30% wyższa niż w przypadku produktów tradycyjnych. Powierzchnia: laminat, drewno, 
stal, może być stosowana na jednostki lub elementy wykonane z aluminium.

Sea-Line Self-Polishing Antifouling Alu Plus
750 ml zł 166,- 2,5 l zł 515,-

Farba przeciwporostowa polecana do ochrony kadłuba przed porastaniem pod linią wody. Zalecana 
jest do łodzi motorowych osiągających prędkość do 70 węzłów. Może być stosowany na jachtach żaglo-
wych. Przeznaczony na wody słone, słodkie oraz mieszane. Dzięki podwyższonej twardości jest odporny 
na uszkodzenia mechaniczne. Farbę przeciwporostową Sea-Line Hard Antifouling możemy stosować na 
kadłuby: z laminatu, stalowe, drewniane.  Nie używać na aluminium.

Sea-Line Hard Antifouling
750 ml zł 119,- 2,5 l zł 362,-

Antyfouling samopolerujący na bazie tlenku miedzi i żywic (nie zawiera związków cyny), przeznaczony 
do łodzi żaglowych i motorowych poruszających się z prędkością do 40 węzłów (~75KM/H). Zapewnia 
ochronę kadłuba jednostki przed porastaniem na wodach słonych i słodkich. Farba może być stosowana na 
jednostkach wykonanych z laminatu, drewna oraz stali, nie stosować na aluminium. Bardzo łatwy w aplikacji, 
charakteryzujący się szybkim czasem schnięcia. Ze względu na ryzyko zmniejszenia skuteczności antyfoulin-
gu nie powinno się rozcieńczać. Jako warstwę podkładowa poleca się użyć podkład epoksydowy Lightprimer 
GRP ® Sea-Line® lub podkład epoksydowy Antykorozyjny Sea-Line®.

Sea-Line Antifouling

Czas schnięcia:  5 godz. przy 20°C - ostatnia warstwa 12 godz.

Wydajność:  8-9 m2 z litra dla grubości 115 µm na mokro/ 50 µm na sucho

Rozcieńczalnik:  nie zaleca się rozcieńczać

Opakowanie:  750 ml, 2.5 l

Kolor:  SJAF-001/0750/green

 SJAF-001/0750/navyblue

 SJAF-001/0750/red

 SJAF-001/0750/black

 SJAF-001/0750/grey

750 ml zł 119,- 2,5 l zł 362,-

Dla pojemności 2.5l w kodzie 
zamiast 0750 proszę wstawić 2500

Sea-Line® farba do dna Seaguard w przeciwieństwie do tradycyjnych farb antyporostowych nie zawiera 
żadnych substancji aktywnych, czyli toksycznych biocydów, przez co jest znacznie bardziej przyjazna środo-
wisku, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku zamkniętych akwenów (na przykład jeziora). Farba polecana 
do łodzi żaglowych i motorowych poruszających się z prędkością do 30 węzłów i będących w częstej eks-
ploatacji. Seaguard jest farbą samopolerującą (self-polishing). Może być aplikowana  pędzlem, wałkiem jak 
również natryskiem powietrznym. Przeznaczona na kadłuby aluminiowe, stalowe, drewniane i z laminatu, 
jest kompatybilna z większością dostępnych antyfoulingów.

Sea-Line Seaguard

Czas schnięcia:  5 godz. przy 20°C - ostatnia warstwa 12 godz.

Wydajność:  10 m2 z litra dla grubości 100 µm na mokro/ 50 µm na sucho

Rozcieńczalnik:  nie zaleca się rozcieńczać

Opakowanie:  750 ml

Kolor:  SLAF-002/0750/BLACK

 SLAF-002/0750/BLUE

 SLAF-002/0750/WHITE

750 ml zł 115,- 

Czas schnięcia:  minimum 12 godziny od zakończenia malowania

Wydajność:  ~10 m2 / l dla 50µm DTF

Sposób aplikacji:  pędzel, wałek

Opakowanie:  750 ml, 2.5 l

Kolor:  SLAF-003/0750/navyblue

 SLAF-003/0750/red

 SLAF-003/0750/black

Dla pojemności 2.5l w kodzie 
zamiast 0750 proszę wstawić 2500

Czas schnięcia:  minimum 12 godziny od zakończenia malowania

Wydajność:  11-12 m2 / l dla 50µm DTF

Sposób aplikacji:  pędzel, wałek

Opakowanie:  750 ml, 2.5 l

Kolor:  SLAF-004/0750/navyblue

 SLAF-004/0750/white

 SLAF-004/0750/black

Dla pojemności 2.5l w kodzie 
zamiast 0750 proszę wstawić 2500
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Termin „osmoza” pojawił się w latach 70 

dla opisania zjawiska powstawania wypeł-

nionych płynem bąbli na kadłubach jed-

nostek z laminatu poliestrowo-szklanego 

(PS) i w takim znaczeniu jest używany do 

dziś. Zjawisko osmozy w sensie fizycznym 

czyli jednokierunkowe przenikanie wody 

przez żelkot bierze udział w pojawianiu 

się opisanych bąbli jednak nie wyjaśnia 

sprawy w całości. Laminat PS zbudowany 

jest z warstw włókna szklanego (zbrojenia) 

które stanowi zazwyczaj ok. 30 – 40% 

laminatu połączonego lepiszczem (żywicą 

poliestrową), które składa się na  pozostałe 

60 - 70%. Woda (nie jako płyn, lecz jako 

jej molekuły) wnika do i poprzez żelkot i 

żywicę poliestrową w kadłub jachtu. W ten 

sposób laminat PS w trakcie sezonu może 

zaabsorbować wodę w ilości około 2–5 % 

swojej masy. Na szczęście część tej wody 

przechodzi stopniowo poprzez kadłub i na 

bieżąco odparowuje w zęzach. Poza tym 

po sezonie kadłub schnie i jest to kolejna 

droga, którą kadłub pozbywa się części 

wchłoniętej wody.

Niestety nawet najlepiej wykonany laminat 

nie jest struktura jednolitą i pojawiają się w 

nim malutkie pęcherzyki powietrza oraz 

mikropęknięcia zarówno w samej żywicy 

jak i na styku żywicy i szkła. W tych wol-

nych przestrzeniach zbiera się wnikająca do 

laminatu woda. Jednocześnie w skład ży-

wicy poliestrowej wchodzi wiele składników 

rozpuszczalnych w wodzie, które reagują w 

procesie hydrolizy. Produktami tych reakcji 

są głównie kwasy octowy i solny oraz glikol. 

Ponieważ glikol jest substancją silnie absor-

bującą wodę ilość wchłanianej do kadłuba 

wody wzrasta, zaś cały proces przyspiesza. 

Molekuły związków powstałych w wyni-

ku hydrolizy są zbyt duże by przeniknąć 

przez żelkot z powrotem do wody, jednak 

molekuły wody wnikają do laminatu bez 

przeszkód. Hydroliza przebiega intensyw-

niej w wodzie morskiej, która ma odczyn 

zasadowy (8-8,5 pH). Zniszczeniu ulegają 

także połączenie pomiędzy włóknami zbro-

jenia szklanego, a lepiszczem. Maty szklane 

preparowane są środkami rozpuszczalnymi 

w wodzie co pozwala rozprzestrzeniać się 

wodzie wzdłuż włókien zbrojenia rozdziela-

jąc je jednocześnie od lepiszcza. Cały pro-

ces osiąga moment, w którym  ciśnienie 

osmotyczne jest zbyt duże dla osłabionego 

materiału i wybrzusza się on w formie cha-

rakterystycznego bąbla wypełnionego pły-

nem o typowym kwaśnym zapachu octu i 

tłustawej konsystencji. Zdjęcie obok przed-

stawia pęcherzyki osmozy na płetwie ste-

rowej z laminatu PS oraz na zbliżeniu płyn 

wyciekający ze zgniecionego pęcherzyka.

Dalsze zaniedbanie sprawy powoduje łą-

czenie się małych bąbelków osmozowych 

w duże bąble. Dochodzi do odspojenia 

Co to jest osmoza i jak ją zwalczać?



większych fragmentów żelkotu i odspo-

jenia zbrojenia od lepiszcza (delamina-

cji). Procesy te znacząco przyspieszają 

powtarzające się obciążenia dynamiczne 

kadłuba, a także zamarzanie uwięzionej 

w kadłubie wody w okresie zimowym. 

Procesowi osmozy sprzyjają także błędy 

technologiczne w produkcji laminatu, 

głównie nadmierne rozcieńczanie żywicy 

ze względów oszczędnościowych lub dla 

ułatwienia laminowania,  niestaranne 

wywałkowanie, niewłaściwy skład żywi-

cy, nieodpowiednie warunki w trakcie 

utwardzania itp. Opisane wyżej zjawiska 

brzmią alarmująco jednak reakcje te mają 

charakter głownie chemiczny, przebiegają 

wolno i nie powodują skokowo znaczne-

go osłabienia właściwości mechanicznych 

laminatu. Ostatecznie pływa wiele 20 i 

więcej letnich jachtów z laminatu polie-

strowo-szklanego i mimo pewnych oznak 

osmozy są to w pełni sprawne jednostki, 

tak samo jak jeździ wiele samochodów z 

karoserią nadgryzioną rdzą. Niewątpliwie 

jednak osmoza jest przyczyną znacznego 

spadku wartości jachtu w przypadku jego 

odsprzedaży. 

Paweł Ryżewski
CMS Sp. z o.o. w Szczecinie

Likwidacja bąbelków osmozowych 
jest bardzo pracochłonna
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Występowanie osmozy łatwo stwierdzić. Jeżeli pod linią wodną powstają pęcherzyki, z 

których po rozgnieceniu wypływa tłustawy płyn o zapachu octu to niestety jest to bez 

wątpienia osmoza. Co wtedy robić? Za naprawę kadłuba najlepiej zabrać się jesienią po 

wyslipowaniu jachtu. Zaczynamy od usunięcia starych warstw antifoulingu do gołego żel-

kotu. Pamiętajmy przy  tym, aby nie opalać i nie szlifować na sucho farby przeciwporosto-

wej. Zarówno jej opary jak i pył są bardzo toksyczne. Możemy zaopatrzyć się w specjalny 

płyn do zmywania farby przeciwporostowej (większość farb dobrze zmywa się ksylenem), 

albo zeszlifować go papierem wodnym na mokro. Po odsłonieniu żelkotu możemy dokład-

nie ocenić jego stan zaznaczając flamastrem wszystkie pęcherzyki, które następnie roz-

wiercamy. Po otworzeniu bąbli zeszlifowujemy ok. połowę do 2/3 grubości żelkotu na ca-

łym dnie (powłoka żelkotowa ma zwykle ok. 0,5 mm grubości). Tak przygotowany kadłub 

myjemy wielokrotnie gorącą wodą, albo gorącą parą z oczyszczacza parowego. Musimy 

pamiętać także o zęzach, w których w żadnym wypadku nie może pozostać woda, i które 

także dokładnie czyścimy. Tak otworzony kadłub wstawiamy na zimę do hangaru (ideałem 

byłby ogrzewany) i pozwalamy, aby zgromadzona w kadłubie woda z niego odparowała. W 

trakcie zimy dobrze jest powtórzyć mycie gorącą wodą, gdyż wraz z wodą nie odparowują 

wszystkie pozostałe związki. Można także dogrzewać kadłub od wewnątrz wstawiając do 

niego grzejnik olejowy. 

Wiosną, gdy się ociepli (w ciągu całej doby temperatura powinna przekraczać 10oC) 

odtłuszczamy kadłub acetonem i malujemy cały kadłub epoksydową farbą kontaktową 

wybranego systemu, a następnie szpachlujemy rozwiercone otworki po pęcherzykach i 

inne ubytki laminatu szpachlą epoksydową i zeszlifowujemy jej nadmiar tak by dno było 

idealnie równe i gładkie. Kolejnym krokiem jest nałożenie kilku warstw farby barierowej 

(zwykle producenci zalecają 3 do 5 warstw). Często na farbę barierową należy ponownie 

nałożyć farbę kontaktową, od której zaczynaliśmy malowanie i na nią nałożyć farbę prze-

ciwporostową. Dobrze wykonana naprawa zabezpiecza kadłub na wiele lat bezproblemo-

wej eksploatacji sprowadzającej się do zabezpieczania dna antifoulingiem. 

Naprawa laminatu dotkniętego osmozą
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Nowoczesna, jednoskładnikowa farba epoksyestrowa do gruntowania. Doskonale przylegająca do 
laminatu (żelkotu), drewna, stali (także nierdzewnej) i metali nieżelaznych oraz do istniejących powłok 
malarskich. Posiada właściwości antykorozyjne. Twarda, elastyczna odporna na uszkodzenia mechaniczne 
wodę i chemikalia. Pyłosuchość osiąga po 3 godzinach, nadaje się do szlifowania po 6 godzinach. Po 12 
godzinach może być pokrywana farbami jednoskładnikowymi, po 48 godzinach także farbami dwuskład-
nikowymi. Nadaje się jako powłoka pośrednia pozwalająca na aplikację farby dwuskładnikowej na jedno-
składnikową.

Epifanes Multi Marine Primer

Czas schnięcia:  12 godz. przy 20°C

Wydajność:  12 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  
Opakowanie:  750 ml

Kolor:  EPGT-001/0750/white

 EPGT-001/0750/grey

nakładanie pędzlem – Epifanes Brushthinner for Paint &  Varnish
natryskiwanie – Epifanes Spraythinner for Paint &  Varnish

zł 84,-

Farba winylowa do gruntowania. Tworzy bardzo dobrze przyczepne powłokę, wytrzymałą mechanicz-
nie i elastyczną. Przeznaczenie – jako farba poprawiająca przyczepność pomiędzy podkładami epoksydo-
wymi Oliva, a farbą przeciwporostową VSE oraz jako farba podkładowa antykorozyjna, do zabezpieczania 
elementów stalowych eksploatowanych w atmosferze miejskiej, morskiej i przemysłowej lub zanurzonych 
w wodzie morskiej lub rzecznej.

Oliva Optimal

Czas schnięcia:  4 godz. przy 20°C

Wydajność:  10 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  do wszystkich zastosowań – Oliva 779

Opakowanie:  500 ml Kolor:  OLGT-001/0500/grey

zł 35,-

Jednoskładnikowa, chlorokauczukowa farba podkładowa do zastosowania poniżej linii wodnej na 
rożne podłoża oraz jako farba izolacyjna/kontaktowa na nieznany typ farby przeciwporostowej lub innej 
farby pokrywającej dno. Szybkoschnąca (pyłosuchość 2 godz.), łatwa w aplikacji, nadaje się na laminat 
(żelkot), stal, aluminium i drewno. Nałożona w odpowiedniej grubości (5 warstw) zapewnia właściwości 
antykorozyjne. Farba tworzy twardą lecz elastyczną powłokę doskonale absorbującą naprężenia kadłuba. 
Może być pokrywana zarówno twardymi jaki i samopolerującymi antifoulingami.

Epifanes CR Antifouling Primer

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C do kolejnej warstwy

Wydajność:  9 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  D-100

Opakowanie:  0,75 l i 2,5 l
Kolor:  EPGT-004/0750/sliver

 EPGT-004/2500/sliver

0,75l zł 89,-  2,5l zł 289,- 

Oliva rozcieńczalnik 779 

0,5l | OLRO-003/0500

Opakowanie: 0,5l.

zł 19,-
Rozcieńczalnik do farby 

ANTIFOULING VSE oraz Uniwin 
OPTIMAL oraz do mycia narzędzi 
po stosowaniu tych farb.

Rozcieńczalnik do produk-
tów jednoskładnikowych, farb i 
lakierów Epifanes. Przeznaczony 
do rozcieńczania przy aplikacji 
pędzlem lub wałkiem.

1l | EPRO-001/1000
0,5l | EPRO-001/500

Epifanes Brushthinner 
for Paint & Varnish

Opakowanie: 1l. i 0,5l.

1l zł 41,-
0,5l zł 33,-
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Seajet Universal Primer Undercoat - jest szybkoschnącym (nawet w niskich temperaturach), jedno-
składnikowym, antykorozyjnym podkładem na powierzchnie ponad linią wodną, pod farby jednoskładni-
kowe. Jest bardzo dobrą farbą podkładową na laminat, drewno, stal i aluminium. Posiada właściwości an-
tykorozyjne, nadaje się do dokonywania zaprawek na elementach stalowych.  Kolor biały. Kolejną powłoką 
powinna być jednoskładnikowa farba nawierzchniowa.

Seajet 012 Universal Primer

Kolor:  SJGT-001/0750/white

zł 80,-

Czas schnięcia:  16 godz. przy 20°C

Wydajność:  8-9 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  Seajet Thinner U

Opakowanie:  750 ml

Jednoskładnikowa chlorokauczukowa farba podkładowa pod antifoulingi Seajet. Doskonale przywiera 
do laminatu, drewna i stali. Posiada dobre właściwości antykorozyjne oraz odporność na wodę słodką i 
słoną. Szybko schnie także w niskich temperaturach.

Seajet Underwater Primer 015

Czas schnięcia:  6 godz. przy 20°C

Wydajność:  10 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  do wszystkich zastosowań – Seajet Thinner A

Opakowanie:  750 ml, 2.5 l Kolor:  SJGT-011/0750/silver

750 ml zł 95,- 2,5 l zł 289,-

Jednoskładnikowy podkład chlorokauczukowy, polecany jako warstwa zwiększająca przyczepność do 
podłoża dla wszystkich jednokomponentowych farb Sea-Line oraz jako warstwa kontaktowa, stosowana 
bezpośrednio na starej warstwie farby antyporostowej. Powierzchnia: laminat (żelkot), stal, drewno, po-
wierzchnia pokryta farbami 1K. Do użycia nad i pod linią wody.

Sea-Line uniwersalny podkład 1K

Czas schnięcia:  4 godz. przy 20°C

Wydajność:  7 m2 / l dla 65µm DTF

Sposób aplikacji:  pędzel, wałek, pistolet natryskowy

Opakowanie:  750 ml, 2.5 l Kolor:  SLGT-003/0750/grey

750 ml zł 59,- 2,5 l zł 177,-

Sea-Line Thinner 1K
Rozcieńczalnik do wszyst-

kich farb przeciwporostowych 
firmy Seajet oraz do mycia na-
rzędzi po użyciu tych farb.

1l | SLRO-006/1000

Seajet Thinner A

Opakowanie: 1l. Opakowanie: 1l.

zł 51,-

zł 62,-

1l | SJRO-001/1000

Rozcieńczalnik do pro-
duktów jednoskładnikowych 
Sea-Line zapewnia odpowiednie 
parametry aplikacji takie jak roz-
lewność, czas pracy i schnięcia. 
Odpowiedni poziom rozcieńcze-
nia pozwala na różne metody 
aplikacji; pędzel, wałek, natrysk.

Dla pojemności 2.5l w kodzie 
zamiast 0750 proszę wstawić 2500

Dla pojemności 2.5l w kodzie 
zamiast 0750 proszę wstawić 2500



Dwuskładnikowy podkład kontaktowy epoksydowo-winylowy. Doskonale przywiera do malowanej po-
wierzchni i tworzy doskonałą fakturę do dalszego malowania bez konieczności matowienia powierzchni, 
która może następnie być pokrywana zarówno jedno jak i dwuskładnikowymi farbami EPIFANES. Dosko-
nały jako podkład pod antifouling. Do zastosowania zarówno nad jak i pod linią wodną. Nadaje się do na-
kładania bezpośrednio na żelkot. Do zastosowania na powierzchniach zewnętrznych oraz wewnętrznych. 
Piętnaście minut przed użyciem dodać komponent B (utwardzacz) do komponentu A (bazy) i dobrze 
wymieszać. Właściwe ilości komponentów jest przygotowana w puszkach. Maksymalny czas użycia po 
wymieszaniu wynosi 8 godzin.

Epifanes Interimcoat

Czas schnięcia:  min. 4 godz. przy 20°C

Wydajność:  10 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  do wszystkich zastosowań - Epifanes Thinner D-601

Opakowanie:  750 ml mieszaniny Kolor:  EPEX-001/0750/white

zł 129,-

Uniwersalny dwuskładnikowy podkład epoksydowy wzbogacony fosforanem cynku w celu zapewnienia 
właściwościach antykorozyjnych. Doskonale kryje i wypełnia. Łatwy w szlifowaniu. EPIFANES Epoxy Primer 
można używać zarówno jako farbę podkładową na stabilne drewno i laminat oraz jako farbę podkładową anty-
korozyjną na stal i aluminium. Może być pokrywana dwuskładnikowymi farbami poliuretanowymi i epoksydo-
wymi. Do zastosowania na powierzchniach zewnętrznych oraz wewnętrznych. Piętnaście minut przed użyciem 
dodać komponent B (utwardzacz) do komponentu A (bazy) i dobrze wymieszać. Właściwe ilości komponentów 
są przygotowana w puszkach. Maksymalny czas użycia po wymieszaniu wynosi 8 godzin. Jeżeli kolejna warstwa 
farby zostanie nałożona w przeciągu 5 dni (przy temperaturze 20°C) nie ma konieczności szlifowania.

Epifanes Epoxy Primer

Czas schnięcia:  12 godz. przy 20°C

Wydajność:  11 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  do wszystkich zastosowań - Epifanes Thinner D-601

Opakowanie:  750 ml mieszaniny Kolor:  EPEX-002/0750/white

zł 135,-

Dwuskładnikowa farba barierowa na bazie żywic epoksydowych. Grubokryjąca i wypełniająca. Pole-
cana jako farba do naprawy kadłubów dotkniętych osmozą oraz zapobiegająca osmozie. Do stosowania 
na laminat oraz jako farba antykorozyjna na stal i aluminium. Może być pokrywana dwuskładnikowymi 
farbami poliuretanowymi lub epoksydowymi. Do zastosowania na powierzchniach zewnętrznych oraz 
wewnętrznych, zarówno nad jak i pod linią wodną. Jeżeli kolejna warstwa farby zostanie nałożona w prze-
ciągu 72 godz. nie ma konieczności matowienia powierzchni.

Epifanes Epoxy Coating HB

Czas schnięcia:  16 godz. przy 20°C

Wydajność:  12 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  do wszystkich zastosowań - Epifanes Thinner D-601

Opakowanie:  750 ml mieszaniny
Kolor:  EPEX-003/0750/grey

 EPEX-003/0750/black

zł 137,-
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Rozcieńczalnik do produk-
tów epoksydowych Epifanes.

0,5l | EPRO-005/0500
1l | EPRO-005/1000

Epfanes Thinner D-601

Opakowanie: 0,5l, 1l.

0,5l zł 45,- 
 1l zł 63,-

Epifanes Thinner D-100

0,5l | EPRO-006/0500

Rocieńczalnik do farb 
antyosmozowych i przeciwpo-
rostowych Epifanes, a także do 
Epifanes Underwaterprimer.

Opakowanie: 0,5l.

zł 49,-



Zestaw malarski PA

szt. | CMSZ-PA

Zestaw specjalnie dobra-
nych narzędzi do aplikacji farb 
podkładowych zarówno jedno 
jak i dwuskładnikowych (epok-
sydowych) oraz farb przeciwpo-
rostowych. Kupując zestaw masz 
gwarancję prawidłowego doboru 
narzędzi i oszczędzasz 20%!

Opakowanie: 1 szt.

zł 25,-

Rozcieńczalnik OLIVA 564

0,5l | OLRO-002/0500

Rozcieńczalnik do produk-
tów epoksydowych OLIVA.

Opakowanie: 0,5l.

zł 21
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Dwuskładnikowy podkład epoksydowy do laminatu poniżej oraz powyżej linii wodnej. Do stosowa-
nia na kadłubach z laminatu jako farba zapobiegająca osmozie. Doskonały jako podkład pod antifouling. 
Może być pokrywana dwuskładnikowymi farbami poliuretanowymi i epoksydowymi. Do zastosowania na 
powierzchniach zewnętrznych oraz wewnętrznych. Piętnaście minut przed użyciem dodać komponent B 
(utwardzacz) do komponentu A (bazy) i dobrze wymieszać. Właściwe ilości komponentów jest przygoto-
wana w puszkach. Maksymalny czas użycia po wymieszaniu wynosi 10 godzin.

Oliva Epinox Bosman 54

Czas schnięcia:  12 godz. przy 20°C

Wydajność:  10 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  do wszystkich zastosowań Oliva 564

Opakowanie:  730 ml mieszaniny
Kolor:  OLEX-003/0730/white

 OLEX-003/0730/grey

zł 67,-

Oliva Epinox Bosman 77

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C

Wydajność:  6 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  do wszystkich zastosowań Oliva 564

Opakowanie:  720 ml mieszaniny
Kolor:  OLEX-002/0720/red

 OLEX-002/0720/grey

zł 95,-
Dwuskładnikowa farba epoksydowa grubokryjąca do gruntowania podwodnej części jachtów z lami-

natu oraz jako grunt antykorozyjny dla kadłubów jachtów stalowych, konstrukcji stalowych, aluminiowych 
lub betonowych. Farba EPINOX 77 jest farbą tiksotropową co oznacza, że właściwą konsystencję uzyska 
się po jej starannym wymieszaniu. Zalecany sposób aplikacji: pędzlem. Aplikacja wałkiem może być utrud-
niona ze względu na gęstość farby. EPINOX 77 daje twardą i zarazem elastyczną powłokę odporną na dzia-
łanie wody słodkiej i słonej. Dzięki temu, że powłoka epoksydowa tworzy nieprzenikalną dla wody barierę, 
farba ta nadaje się szczególnie do zabezpieczania przed osmozą kadłubów z laminatu oraz do ochrony ka-
dłubów jachtów stalowych przed korozją. Czas przydatności mieszaniny do użycia 3,5 godz. przy 20°C.

Oliva Epirust Alu-Steel Primer

Czas schnięcia:  12 godz. przy 20°C

Wydajność:  12 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  do wszystkich zastosowań Oliva 564

Opakowanie:  760 ml mieszaniny

zł 95,-
Uniwersalna farba epoksydowa do gruntowania. Szczególnie zalecana do zabezpieczania kadłubów 

jachtów stalowych, cynkowanych lub aluminiowych. Może być stosowana jako farba renowacyjna istnieją-
cych powłok dwuskładnikowych. Sposób aplikacji: natryskowo, wałkiem lub pędzlem. EPIRUST daje twardą 
i zarazem elastyczną powłokę odporną na działanie wody słodkiej i słonej. Czas przydatności mieszaniny 
do użycia 6 godz. przy 20°C.

Kolor:  OLEX-001/0760/red

 OLEX-001/0760/grey
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Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy (100% części stałych), grubopowłokowy podkład epoksydo-
wy  niezastąpiony w procesie naprawy osmozy występującej na powierzchni laminatu. Podkład stanowi 
również idealne zabezpieczenie jachtów i łodzi przed osmozą oraz chroni stal przed korozją. Stosowany 
głównie poniżej linii wody na kadłuby z LPS lub stali, tworzy twardą i mocną powłokę, odporną na działa-
nie wody oraz uszkodzenia mechaniczne. Dobra rozlewność, wysoka tiksotropia (nie ścieka z pionowych 
powierzchni) zapewnia uzyskanie powierzchni o wysokiej jakości.

Sea-Line podkład epoksydowy HS antyosmotyczny

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C

Wydajność:  6-7 m2 z litra dla grubości 150 µm na mokro / 150 µm na sucho

Rozcieńczalnik:  do wszystkich zastosowań - Sea-Line® 2303

Opakowanie:  750 ml mieszaniny

Podkład przeznaczony do gruntowania podłoży stalowych, stanowi doskonałe zabezpieczenie przed 
korozją jednocześnie zapewnia wysoką przyczepność dla farb poliuretanowych a także przeciwporosto-
wych. Dobra rozlewność, wysoka tiksotropia (nie ścieka z pionowych powierzchni) zapewnia uzyskanie 
powierzchni o wysokiej jakości.

Sea-Line podkład epoksydowy antykorozyjny

Czas schnięcia:  5 godz. przy 20°C

Wydajność:  11-12 m2 z litra dla grubości 85 µm na mokro / 60µm na sucho

Rozcieńczalnik:  do wszystkich zastosowań - Sea-Line® 2303

Opakowanie:  750 ml mieszaniny

Kolory:  SLEX-001/0750/grey

Kolory:  SLEX-002/0750/reddish

zł 136,-

zł 94,-

Wysokiej jakości podkład epoksydowy. Stanowi doskonały grunt pod farby i lakiery nawierzchniowe. 
Do stosowania na LPS, wysoka elastyczność oraz bardzo wysoka przyczepność pozwala na zastosowanie 
również do innego rodzaju podłoża np. aluminium.  

Łatwość mieszania składników, bardzo dobra rozlewność i bezproblemowa aplikacja zapewnia dosko-
nałe wykończenie powłoki pod lakiery poliuretanowe. Podkład nie wymaga szlifowania miedzy nakłada-
niem kolejnych warstw. Aplikacja 4 warstw powłoki (łącznie 250 µm) gwarantuje zabezpieczenie przeciw 
osmozie.

Sea-Line podkład epoksydowy Lightprimer GPR

Czas schnięcia:  4 godz. przy 20°C

Wydajność:  10-11 m2 z litra dla grubości 90 µm na mokro/ 60 µm na sucho

Rozcieńczalnik:  do wszystkich zastosowań - Sea-Line® 2303

Opakowanie:  3l. i 750 ml mieszaniny
Kolor:  SLEX-003/0750/white

 SLEX-003/3000/grey

0,75l. zł 73,-  3l. zł 263,-

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy w aerozolu o wielofunkcyjnym zastosowaniu. Chroni przed 
osmozą i korozją. Zwiększa przyczepność i jest doskonałym gruntem pod farby i lakiery nawierzchniowe 
oraz farby przeciwporostowe. Produkt oferowany jest w aerozolu, dzięki czemu można dokonać profesjo-
nalnej aplikacji natryskowej bez posiadania kompresora i pistoletu lakierniczego.  Do użycia na powierzch-
niach typu: laminat, stal, aluminium.

Sea-Line Spray 2K

Czas schnięcia:  5 godz. przy 20°C

Wydajność:  1-2 m2 

Opakowanie:  400 ml Kolory:  SAP: 38785/white

zł 85,-





Zestaw specjalnie dobranych narzędzi do aplikacji farb podkłado-
wych zarówno jedno jak i dwuskładnikowych (epoksydowych) oraz farb 
przeciwporostowych. Zawiera wszystko co jest niezbędne do malowa-
nia: dwa odporne wałki nylonowo-poliamidowe 10 cm, odpowiednią 
kuwetę i rączkę, taśmę malarską szer. 3 cm, kubek miarowy niezbędny 
do farb dwuskładnikowych, rękawice nitrylowe, mieszadło. 

Kupując zestaw masz gwarancję prawidłowego doboru narzędzi i 
oszczędzasz 20%!
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Seajet 117 Multipurpose Epoxy Primer

Czas schnięcia:  12 godz. przy 20°C

Wydajność:  9 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  do wszystkich zastosowań - Seajet Thinner E

Opakowanie:  1000 ml mieszaniny

1000 ml zł 125,- 2,5 l zł 249,-

Kolory:  SJEX-001/1000/white

 SJEX-001/1000/grey

Uniwersalny dwuskładnikowy podkład epoksydowy wszechstronnego zastosowania poniżej oraz 
powyżej linii wodnej. Do stosowania na kadłubach z laminatu jako farba zapobiegająca osmozie oraz na 
stal jako farba antykorozyjna. Doskonały jako podkład pod antifouling. Może być pokrywana dwuskład-
nikowymi farbami poliuretanowymi i epoksydowymi. Do zastosowania na powierzchniach zewnętrznych 
oraz wewnętrznych. Piętnaście minut przed użyciem dodać komponent B (utwardzacz) do komponentu A 
(bazy) i dobrze wymieszać. Właściwe ilości komponentów są przygotowane w puszkach. Maksymalny czas 
użycia po wymieszaniu wynosi 12 godzin. 

Seajet 017 Bonding Primer for Alloys

Czas schnięcia:  6 godz. przy 20°C

Wydajność:  8 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  do wszystkich zastosowań - Seajet Thinner E

Opakowanie:  1000 ml mieszaniny

zł 137,-

Kolory:  SJEX-001/1000/white

Dwuskładnikowa, epoksydowa farba podkładowa, przeznaczony jako podkład na metale nieżelazne: 
aluminium, ołów, brąz lub mosiądz. Możne być stosowany  zarówno nad jak i pod linią wody. Bardzo 
dobrze nadje się do  zabezpieczania śrub, przekładni Z i S, ołowianych balastów itp. Powierzchnię należy 
przeszlifować papierem ściernym o gradacji P80-P120, odpylić i odtłuścić. Proporcje mieszania kompo-
nentów 70/30 objętościowo. Czas pracy po zmieszaniu komponentów: 18 godzin.

komplet: | CMSZ-PA

Zestaw malarski PA

Opakowanie: 1 szt.

zł 25,-

Seajet Thinner E

1l | SJRO-002/1000

Rozcieńczalnik do farb 
epoksydowych Seajet.

Opakowanie: 1l.

zł 62,-

Sea-Line rozcieńczalnik 2303

1l | SLRO-001/1000

Rozcieńczalnik do produk-
tów epoksydowych Sea-Line.

Opakowanie: 1l.

zł 32,-

Dla pojemności 2.5l w kodzie 
zamiast 1000 proszę wstawić 2500



Kiedy nasz jacht utracił już powab nowości, 

a burty noszą ślady otarć i uderzeń  o keję, 

żelkot pożółkł i pojawiły się na nim pajączki 

oraz spękania, pokład i kokpit także noszą 

ślady długiego używania - armator staje 

przed dramatyczną decyzją: malować czy 

nie malować? Opory przed malowaniem 

najczęściej budzi konkluzja - kiedy raz po-

maluje, już zawsze będę musiał malować. 

Nie taki diabeł straszny jak go nomen omen 

- malują, nowoczesne farby dorównują 

swoją twardością i innymi właściwościa-

mi fizycznymi żelkotowi. Mamy także do 

wyboru szeroką paletę kolorów, tak że 

możemy naszej łodzi nadać nowy wygląd 

i spowodować, że odzyska ona drugą 

młodość. Jednocześnie warto dodać, że 

wprawdzie opisy dotyczą malowania lami-

natu, jednak po niewielkich modyfikacjach 

można w całości odnieść to co zostanie 

napisane do malowania jachtów stalowych 

czy drewnianych. 

Decydując się na malowanie naszego 

jachtu stajemy przed problemem wyboru 

rodzaju farb jakich mamy użyć. Czy wybrać 

farby jedno czy dwuskładnikowe? Farby 

dwuskładnikowe: epoksydowe i poliure-

tanowe cechuje znakomita odporność i 

twardość są jednak trudniejsze w aplikacji, 

gdyż wymagają dotrzymania ściślejszych 

reżimów dotyczących zarówno przygoto-

wania farby, a w szczególności dokładnego 

odmierzenia składników jak i warunków w 

jakich będziemy malować. Ponadto farby 

dwuskładnikowe są znacznie droższe od 

jednoskładnikowych. Za systemem jedno-

składnikowym przemawia niższa cena, ła-

twiejsza aplikacja, a co za tym idzie łatwiej-

sze dokonywanie ewentualnych poprawek 

w kolejnych sezonach. Jednak farby jedno-

składnikowe są generalnie mniej odporne 

na uszkodzenia mechaniczne od farb dwu-

składnikowych. Wybierając farby na nasz 

jacht zawsze starajmy się uwzględnić nasze 

indywidualne potrzeby i możliwości.

Jak zawsze w pracach malarskich kluczo-

we znaczenie dla jakości naszej pracy ma 

przygotowanie powierzchni. Zaczynamy od 

dokładnego mycia i inspekcji kadłuba. Jeżeli 

żelkot jest w dobrym stanie technicznym, 

a tylko utracił połysk i kolor sprawa jest 

bardzo prosta, gdyż jego powierzchnia 

wymaga jedynie zmatowienia papierem 

gradacji 320 na sucho i dobrego odtłusz-

czenia Malować możemy od razu farbą 

nawierzchniową bez żadnego gruntowania. 

Do wyboru mamy dwuskładnikową farby 

poliuretanowe lub farby jednoskładni-

kowe, lepsze monouretanowe, które w 

wielu aspektom dorównują poliuretanom, 

lub starszej generacji farby alkidowe. Na 

zmatowiony żelkot należy nałożyć 3 war-

stwy farby, przy czym pierwszą należy 

lekko rozcieńczyć (około 10%) właściwym 

rozcieńczalnikiem. Farba poliuretanowa nie 

wymaga matowienia pomiędzy kolejnymi 

warstwami przy zachowaniu odpowiednich 

odstępów czasowych (min. 24 – max 48 

godz.). Farby jednoskładnikowe po utwar-

dzeniu (24 godz. przy 18oC) należy lekko 

zmatowić papierem gradacji 400 lub nawet 

drobniejszym (można matowić na mokro) 

przed nałożeniem kolejnej warstwy. 

Pokutuje mylne przekonanie, że tylko na-

tryskiem można uzyskać gładką jak karo-

seria samochodu powierzchnię. Malowanie 

pistoletem wymaga dużej wprawy i bardzo 

dobrych warunków (komora lakiernicza, 

odpowiedni system zasilania powietrzem, 

itd.). W praktyce amatorskiej okazuje się, 

że wyniki malowania natryskiem często 

Malowanie nad linią wodną 
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malowanie nad linią wodną
rozczarowują. Trudno uzyskać jednolite 

krycie, pojawiają się zacieki, pomarańczo-

wa skórka, a do malowanej powierzchni 

przyczepiają się liczne zanieczyszczenia 

podnoszone przez pracujący kompresor. 

Za pomocą gąbkowego wałka lakierniczego 

o zaokrąglonych końcach (farby jedno-

składnikowe), dobrego wałka welurowego 

o średnim włosiu (farby dwuskładnikowe) 

lub dobrego pędzla z długim miękkim 

włosiem przy znakomitej rozlewności farb 

nawierzchniowych także za pomocą tych 

metod aplikacji uzyskuje się powierzchnie 

o lustrzanej gładkości. Kolejnym często po-

wtarzającym się pytaniem jest ewentualna 

konieczność zabezpieczania farby lakierem 

bezbarwnym podobnie jak to się robi przy 

lakierowaniu karoserii samochodowych. 

W przypadku jachtowych farb nawierzch-

niowych nie ma konieczności stosowania 

takiego lakieru i technologia ich aplikacji nie 

przewiduje takiego rozwiązania.

 

Sprawa jest trudniejsza jeżeli poszycie 

kadłuba wykazuje poważniejsze uszkodze-

nia. Oczywiście najpierw należy wykonać 

wszelkie konstrukcyjne naprawy kadłuba 

związane z jego szczelnością i sztywnością. 

Następnie żelkot należy dobrze zmatowić, 

a wszelkie pęknięcia żelkotu rozszerzyć, tak 

aby je można było dobrze zaszpachlować, 

najlepiej szpachlówką epoksydową. Szpa-

chlówka poliestrowa za względu na swoją 

higroskopijność powinna być zaraz po 

utwardzeniu czyli jakiś 30 – 60 minutach 

obrobiona i pokryta rozcieńczoną w 20% 

farbą podkładową. Tak powłoka izolacyj-

na zabezpiecza szpachlówkę poliestrową 

przed wnikaniem wilgoci. Powierzchnie 

przeznaczone do malowania należy za-

gruntować dwuskładnikową farbą epoksy-

dową w przypadku kiedy zdecydowaliśmy 

się na system farb dwuskładnikowych, 

albo odpowiednim podkładem jednoskład-

nikowym w przypadku wyboru systemu 

1K. Farby podkładowe wyrównują drobne 

nierówności i zapewniają równomierny i 

głęboki kolor. Po starannym przygotowa-

niu kadłuba możemy przystąpić do jego 

malowania farbą nawierzchniową w taki 

sposób jak to pisano wyżej. 

Jak uzyskać na pokładzie powierzchnie 

przeciwpoślizgowe? Można to zrobić 

zastępując dwie ostanie warstwy farby 

nawierzchniowej gotową farbą przeciw-

poślizgową albo do dwu ostatnich warstw 

farby nawierzchniowej dodać granulki 

przeciwpoślizgowe. Farby te należy nakła-

dać wałkiem i nie obciążać ich powierzchni 

przez 72 godziny o wymalowaniu.

Laminat wewnątrz jachtu w takich miej-

scach jak zęzy, komory silnika, bakisty itp. 

możemy zabezpieczyć farbą epoksydową 

lub szczególnie kiedy nie mamy możliwości 

dobrego odtłuszczenia tych powierzchni 

możemy użyć dedykowanych farb jedno-

składnikowych do zęz.

Na koniec dodać można, że powłoki ma-

larskie dobrze jest zabezpieczać podobnie 

jak żelkot przez ich mycie i woskowanie. 

Starannie wykonane malowanie nawet 

w warunkach amatorskich pozwoli nam 

doprowadzić kadłub jachtu do takiego 

wyglądu jakby nasza łódź dopiero opuściła 

stocznię. 

Paweł Ryżewski
CMS Sp. z o.o. w Szczecinie
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Schnąca na powietrzu, jednoskładnikowa farba nawierzchniowa (wykończeniowa) o bardzo wysokim poły-
sku na bazie żywic alkidowo - uretanowych. Farba ta oferuje łatwość aplikacji i jednoczesnie stopień twardości 
zbliżony do farb dwuskładnikowych. Może być stosowany bezpośrednio na powierzchnię surowego laminatu, 
po uprzednim dokładnym jego odtłuszczeniu i wyszlifowaniu. Nadaje się również do użycia na drewno, stal i alu-
minium po zastosowaniu Epifanes Multi Marine Primer. Jest odporna na działanie czynników atmosferycznych 
oraz wody słodkiej i słonej, bardzo długo zachowuje połysk, nie żółknie. Farba 
przystosowana jest do pokrywania powierzchni nad linią wodną, wewnętrz-
nych jak również zewnętrznych. Może też służyć jako powłoka renowacyjna 
położona na dobrze przylegające powłoki utworzone na bazie innych farb.

Epifanes Mono-urethane

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C (każda warstwa)

Wydajność:  15 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  
Opakowanie:  750 ml 

Jednoskładnikowa farba nawierzchniowa (wykończeniowa) o bardzo wysokim połysku na bazie si-
likonowej żywicy alkidowej. Farbę tą cechuje bardzo dobra płynność, krótki czas schnięcia, minimalna 
przyczepność zanieczyszczeń. Jest odporna na działanie czynników atmosferycznych oraz wody słodkiej 
i słonej, bardzo długo zachowuje połysk, nie żółknie. Łatwo się zmywa. Nadaje się do użycia na drewno, 
stal i aluminium po zagruntowaniu Epifanes Multi Marine Primer albo bezpośrednio na przeszlifowały 
i odtłuszczony laminat. Przystosowany do pokrywania powierzchni nad linią wodną, wewnętrznych jak 
również zewnętrznych. Może służyć jako powłoka renowacyjna położona na stare, dobrze przylegające 
powłoki malarskie.

Epifanes Nautiforte

Czas schnięcia:  18 godz. przy 20°C (każda warstwa)

Wydajność:  14 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  
Opakowanie:  750 ml

Tradycyjna jednoskładnikowa emalia wykończeniowa o bardzo wysokim 
połysku na bazie żywicy alkidowej. Zastosowane lśniące pigmenty w połącze-
niu z płynną syntetyczną żywicą, zapewniają znakomitą  zdolność pokrywania, 
elastyczność jak również trwały połysk i kolor oraz znakomitą rozlewność. Far-
ba ta może być użyta na drewno, laminat, stal i aluminium po zastosowaniu 
Epifanes Multi Marine Primer lub jako farba renowacyjna dla dobrze przyle-
gających, odtłuszczonych i przeszlifowanych powłok jednoskładnikowych. 
Do zastosowania  na powierzchniach nad linią wodną, wewnętrznych jak i 
zewnętrznych. Odporna na czynniki atmosferyczne oraz wodę słodką i słoną. 

Epifanes Yacht Enamel

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C (każda warstwa)

Wydajność:  15 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  
Opakowanie:  750 ml

Kolor:  EPFN-004/0750/white

 EPFN-004/0750/24

 EPFN-004/0750/25

nakładanie pędzlem – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 
natryskiwanie – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish 

nakładanie pędzlem – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 
natryskiwanie – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish 

nakładanie pędzlem – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 
natryskiwanie – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish 

Kolor:  EPFN-001/0750/16

 EPFN-001/0750/19

 EPFN-001/0750/7

 EPFN-001/0750/29

 EPFN-001/0750/215

 EPFN-001/0750/37

 EPFN-001/0750/wit

 EPFN-001/0750/72

 EPFN-001/0750/27

 EPFN-001/0750/alu

 EPFN-001/0750/23

Kolor:  EPFN-002/0750/3116

 EPFN-002/0750/3119

 EPFN-002/0750/3107

 EPFN-002/0750/3172

 EPFN-002/0750/3123

 EPFN-002/0750/3129

 EPFN-002/0750/wit

 EPFN-002/0750/3137

zł 79,-

zł 115,-

zł 106,-

Szybkoschnąca, satynowa, jednoskładnikowa farba nawierzchniowa. Doskonała rozlewność, odporność 
na uszkodzenia mechaniczne, alkohol i chemikalia domowe. Do użycia na laminat, drewno, stal i aluminium 
po zastosowanie Epifanes Multi Marine Primer, albo na istniejące, dobrze przylegające powłoki farb jedno i 
dwuskładnikowych. Idealna do wewnątrz, jako wykończenie kabin, kajut, itp. Może być użyta na zewnątrz 
jako farba zapewniająca satynowe wykończenie, jako ostatnia powłoka na farbę Epifanes Mono-urethane. 

Epifanes Satin Finish 

Czas schnięcia:  24 godz. przy 18°C 

Wydajność:  14m2 z litra, 40µm film

Rozcieńczalnik:  Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish

Opakowanie:  750 ml Kolor:  EPFN-008/0750/white

zł 92,-
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Rozcieńczalnik do produk-
tów jednoskładnikowych, farb i 
lakierów Epifanes. Przeznaczony 
do rozcieńczania przy aplikacji 
pędzlem lub wałkiem.

1l | EPRO-001/1000
0,5l | EPRO-001/500

Epifanes Brushthinner 
for Paint & Varnish

Opakowanie: 1l. i 0,5l.

1l zł 41,-
0,5l zł 33,-
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Przeciwpoślizgowa, jednoskładnikowa farba nawierzchniowa na bazie żywic alkidowej i uretanowej. 
Dodatek granulatu polipropylenowego nadaje farbie chropowatość przez co zapobiega ślizganiu się. Na-
daje się do użycia na powierzchnie z laminatu, drewna, stali oraz aluminium po zagruntowaniu Epifanes 
Multi Marine Primer. Przed użyciem dobrze wymieszać. Po nałożeniu (najlepiej za pomocą wałka) farba 
przynajmniej przez 3 kolejne dni nie powinna być obciążana. Granulat polipropylenowy dostępny jest 
również osobno w opakowaniach po 20 gramów i można go dodawać do farb Epifanes Mono-urethan i 
Poly-urethan.

Epifanes Nonskid Deckcoating

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C - ostatnia warstwa 72 godz.

Wydajność:  7 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  nakładanie pędzlem – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish

Opakowanie:  750 ml

Kolor:  EPFN-003/0750/white

 EPFN-003/0750/1

 EPFN-003/0750/212

zł 97,-

Jednoskładnikowa farba nawierzchniowa, ochronna, o dużej odporności na oleje, na bazie żywicy 
alkidowej. Do stosowania w zęzach, bakistach, maszynowniach, komorach łańcuchowych i w innych po-
mieszczeniach, gdzie wymagana jest odporna powłoka ochronna. Po zastosowaniu Epifanes Multi Marine 
Primer można stosować na drewno, laminat, stal i laminatu.

Epifanes Bilge Paint

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C (każda warstwa)

Wydajność:  10 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  
Opakowanie:  750 ml 

Kolor:  EPFN-005/0750/white

 EPFN-005/0750/grey

nakładanie pędzlem – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 
natryskiwanie – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish 

zł 69,-

Jednoskładnikowa farba nawierzchniowa przeznaczona do malowania linii wodnej, z wysokim poły-
skiem, dająca zabezpieczenie przed wodą morska i słodką oraz warunkami atmosferycznymi, z filtrem UV.

Epifanes Waterline Paint

Czas schnięcia:  24 godz. przy 18°C 

Wydajność:  3-4 m2 z puszki

Rozcieńczalnik:  Epifanes Brushthinner

Opakowanie:  250 ml 

Kolor:  EPFN-007/0250/white

 EPFN-007/0250/red

 EPFN-007/0250/blue

 EPFN-007/0250/navyblue

 EPFN-007/0250/black

zł 49,-

Zestaw malarski N1K

komplet: | CMSZ-N1K

Zestaw specjalnie dobranych 
narzędzi do aplikacji jedno-
składnikowych farb nawierzch-
niowych. Zawiera wszystko co 
jest niezbędne do malowania. 
Kupując zestaw masz gwarancję 
prawidłowego doboru narzędzi i 
oszczędzasz 20%!

Opakowanie: 1 szt.

zł 23,-



Dwuskładnikowa, poliuretanowa emalia nawierzchniowa o wysokim połysku. Na każde podłoże. Zalecany podkład: 
Epifanes Epoxy Primer lub Epifanes Multi Marine Primer. Może być nakładana bezpośrednio na dokładnie odtłuszczony i 
zmatowiony żelkot. Jako powłoka renowacyjna może być zastosowana na dobrze przylegające farby dwuskładnikowe. 
Powłoka bardzo odporna na uszkodzenia, działanie czynników atmosferycznych 
w tym UV oraz wody słodkiej i słonej. Zastosowanie lśniących pigmentów nadaje 
farbie bardzo dobre krycie jak również trwały połysk i kolor. Farba przystosowa-
na jest do pokrywania powierzchni nad linią wodną, wewnętrznych jak również 
zewnętrznych. Puszki komponentu A są częściowo puste, wystarczy dodać kom-
ponent B, wymieszać, pozwolić na zajście reakcji chemicznych przez ok. 15 – 20 
min. Farba jest gotowa do użycia przez ok. 4 godz. przy 20°C.

Epifanes Poly-urethane Colours

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C

Wydajność:  12 m2 z litra mieszaniny

Rozcieńczalnik:  
Opakowanie:  750 gr. mieszaniny

nakładanie pędzlem – Epifanes Poly-urethane Brushthinner 
natryskiwanie – Epifanes Poly-urethane Spraythinner

Kolor:  EPFN-006/0750/859

 EPFN-006/0750/856

 EPFN-006/0750/white

 EPFN-006/0750/801

 EPFN-006/0750/804

 EPFN-006/0750/814

 EPFN-006/0750/845

 EPFN-006/0750/850

 EPFN-006/0750/853

 EPFN-006/0750/854

zł 165,-
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Granulat przeciwpoślizgowy 
przeznaczony do farb Epifa-
nes Mono-urethan i Epifanes 
Poly-urethan Colours, 20 gram 
proszku na puszkę 0,75l.

Kod: EPWP-001/020

Epifanes Nonskid Beads

Opakowanie: 20 gr.

Twardy, dwuskładnikowy, półmatowy podkład pod farbę nawierzchniową Epifanes Poly-urethane Colo-
urs o właściwościach wypełniania drobnych rys i mikro-ubytków. Zapewnia doskonale gładką powierzchnię, 
bardzo szybkie schnięcie i łatwe szlifowanie. W ławy sposób pozwala doprowadzić malowaną powierzchnię 
do idealnej gładkości. Nadaje się do nakładania bezpośrednio na żelkot, lub istniejąca farbę poliuretanową 
lub epoksydową. Do użycia na zewnątrz i wewnątrz, ponad linią wody, odporny na wodę słoną i słodką. 
Proporcje mieszania 4:1 wagowo, dobrze wymieszać i odczekać 15 min. przed malowaniem. 

Epifanes Poly-urethane Primer

Czas schnięcia:  
Wydajność:  11 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  
Opakowanie:  750 gr.

zł 99,-

Kolor:  EPGT-005/0750/white

 EPGT-005/0750/grey

Epifanes Fiberglass Cleaner
Zmywacz do włókna szkla-

nego, gołej stali, stopów i żywicy 
epoksydowej. Doskonale usuwa 
cały wosk, tłuszcz, smołę lub 
inne zanieczyszczenia żelkotu. 
Może być stosowany w celu 
zabezpieczenia wiązania z żelko-
tem systemów malarskich. 

Opakowanie: 1000 ml

1000 ml | EPRO-008/1000

zł 76,-

Epifanes Poly-urethan 
Spraythinner

Rozcieńczalnik do produk-
tów poliuretanowych, farb i 
lakierów Epifanes. Przeznaczony 
do rozcieńczania przy aplikacji 
pędzlem lub wałkiem.

1l | EPRO-004/1000
1l | EPRO-003/1000

0,5l | EPRO-003/0500

Rozcieńczalnik do produk-
tów poliurethanowch, farb i 
lakierów Epifanes. Przeznaczony 
do rozcieńczania przy aplikacji 
natryskowej.

Epifanes Poly-urethan
Brushthinner

Opakowanie: 1l. i 0,5l. Opakowanie: 1l.

zł 65,-

0,5l zł 49,- 
1l zł 77,-

Pędzel, wałek - Epifanes Poly-urethane Brushthinner
Spray - Epifanes Poly-urethane Spraythinner

do ponownego malowania: 6 - max. 72 godz. 18°C.
do szlifowania:  po 24 godz. 18°C.



LAKIER POLIURETANOWY SEA-LINE® zapewnia estetyczny i perfekcyjny wygląd łodzi. Pełni funkcje 
zabezpieczające przed działaniem wody, atmosfery morskiej, zadrapaniami oraz zmianą koloru pod wpły-
wem działania promieniowania UV. Lakier nie ścieka z pionowych powierzchni, a dzięki dużej ilości pigmen-
tów posiada wysoką siłę krycia i wysoki połysk. Zastosowanie odpowiednich rozcieńczalników do aplikacji 
natryskowej lub ręcznej, pozwala na doskonałe wykończenie lakierowanych elementów.

Sea-Line Poliuretan

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C

Wydajność:  13-14 m2 z litra dla grubości 75 µm na mokro / 40 µm na sucho

Rozcieńczalnik:  PU Brush Thinner lub PU Spray Thinner Sea-Line

Opakowanie:  750 ml

Kolor:  SLFN-001/0750/white

 SLFN-001/0750/cream

 SLFN-001/0750/red

 SLFN-001/0750/navyblue

 SLFN-001/0750/5015/blue

 SLFN-001/0750/green

 SLFN-001/0750/grey

 SLFN-001/0750/black

white, cream: zł 115,- black: zł 125,- green, grey: zł 131,- red, navyblue: zł 141,-  
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Jednoskładnikowa emalia jachtowa odporna na działanie promieni UV. Yacht Enamel charakteryzuje 
się doskonałą rozlewnością, dużą silą krycia, odpornością na promieniowanie UV i wysokim połyskiem.  
Nadaje się do użycia nad linią wody na zagruntowany laminat, drewno i stal.

Sea-Line 1K Emalia Jachtowa

Czas schnięcia:  3 godz. przy 20°C

Wydajność:  13-14 m2 z litra dla grubości 75 µm na mokro / 40 µm na sucho

Sposób aplikacji: pędzel, wałek, pistolet natryskowy.

Opakowanie:  750 ml

Kolor:  SLFN-002/0750/white

 SLFN-002/0750/cream

 SLFN-002/0750/red

 SLFN-002/0750/5015/blue

 SLFN-002/0750/black

zł 82,-  

Sea-Line Granulki

20g | SLRO-001/020

PROSZEK ANTYPOŚLIZGO-
WY SEA-LINE® to dodatek do 
poliuretanowych lakierów na-
wierzchniowych kolorowych lub 
bezbarwnego. 

zł 23,-
Objętość:  Dla puszki 750 ml

Wydajność:  12 m2 z 750 ml

Opakowanie:  20g

Preparat czyszczący - usuwa 
tłuszcz, oleje, silikony, smary czy 
wosk z powierzchni stalowych, 
aluminiowych, starych powłok 
malarskich, tworzyw sztucznych, 
laminatów i szpachlówek. Poleca-
ny w przygotowaniu powierzchni 
do obróbki malarskiej.

Opakowanie: 1000 ml

1000 ml | SLRO-004/1000

zł 22,-

Sea-Line Cleaner

Sea-Line Rozcieńczalnik
PU Pędzel

250ml | SLRO-003/250/brush
1l | SLRO-003/1000/brush

Rozcieńczalnik Sea-Line do 
poliuretanu, przeznaczony przy 
aplikacji pędzlem.

Opakowanie: 250 ml, 1l.

250 ml, zł 26,-
1l, zł 47,-

Sea-Line Rozcieńczalnik
PU Spray

1l | SLRO-002/1000/spray

Rozcieńczalnik Sea-Line do 
poliuretanu, przeznaczony przy 
aplikacji natryskowej.

Opakowanie: 1l.

zł 44,-
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Emalia poliuretanowa nawierzchniowa, dekoracyjna o wysokim połysku. Sposób aplikacji: natryskowo, 
wałkiem lub pędzlem. EMAPUR daje twardą powłokę odporną na działanie czynników mechanicznych, 
promieniowanie UV, wodę słodką i słoną. Może być nakładana bezpośrednio na zmatowiony żelkot albo na 
podkładowe farby epoksydowe OLIVA. Czas przydatności mieszaniny do użycia 2 godz. przy 20°C.

Oliva Emapur Marina

Czas schnięcia:  8 godz. przy 20°C - pełne utwardzenie 7 dni

Wydajność:  11 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  433

Opakowanie:  740 ml mieszaniny

biały, kremowy: zł 89,-  pozostałe: zł 110,-

Kolor:  OLFN - 001/0740/9010

 OLFN - 001/0740/9016

 OLFN - 001/0740/5003

 OLFN - 001/0740/5012

 OLFN - 001/0740/5017

 OLFN - 001/0740/3000

 OLFN - 001/0740/1023

 OLFN - 001/0740/6029

Rozcieńczalnik do produk-
tów poliuretanowych OLIVA.

0,5l | OLRO-001/0500

Rozcieńczalnik OLIVA 433

Opakowanie: 0,5l.

zł 21,-

Zestaw malarski N2K

szt. | CMSZ-N2K

Zestaw do aplikacji dwuskład-
nikowych farb nawierzchnio-
wych (poliuretanowych). Zawiera 
wszystko co jest niezbędne do 
malowania: dwa wałki welurowe 
10 cm, kuwetę i rączkę, taśmę 
malarską szer. 3 cm, kubek 
miarowy, rękawice nitrylowe, 
mieszadło. Kupując zestaw masz 
gwarancję prawidłowego doboru 
narzędzi i oszczędzasz 20%!

Opakowanie: 1 szt.

zł 29,-

 Filtry UV Połysk Twardość Elastyczność Uwagi

Epifanes  ***** ***** *** ***** 
Clear Varnish

Epifanes Wood  ***** ***** *** ***** 
Finish Gloss

Epifanes Wood  **** * **** *** 
Finish Matte

Epifanes Rapidclear **** *** **** **** 

Epifanes Rapidcoat **** *** **** **** 

Epifanes Rubbed  * * **** *** 
Effect Varnish

Epifanes Poly-  ***** ***** ***** ** 
urethane Clear Gloss

Epifanes Poly-  **** * ***** ** 
urethane Clear Satin

Epifanes  *** ***** ***** *** 
PP Varnish Extra

Wyjątkowo wysoki połysk, klasyczny tungowy lakier jachtowy. Zawiera 
dodatkowy filtr UV dla maksymalnej ochrony przed promieniowaniem 
UV. Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna

Czyste, błyszczące wykończenie. Oddychający olej nawierchniowy 
tworzący powłokę jak lakier. Specjalnie do stosowania na teak, iroco 
i dąb. Zawiera filtr UV.

Piękne matowe wykończenie, które można nałożyć jako lakier efektowy 
na podkład z lakierów  Woodfinish Gloss lub Clear Varnish.

Lakier pół-połysk (semi-gloss) odporny na promieniowanie UV. Szybko 
schnący, doskonała przyczepność do drewna tekowego i innych 
tłustych odmian.

Wersja Rapidclear z pigmentem teakowym. Szybko schnący, doskonała 
przyczepność do drewna tekowego i innych tłustych odmian.

Szybkoschnące, satynowe wykończenie wnętrza. Zapewnia doskonałą 
ochronę przed alkoholem i innymi agresywnymi chemikaliami 
domowymi.

Dwuskładnikowy lakier odporny na zarysowania o wysokim połysku. 
Zawiera filtry UV. Maksymalna trwałość na zewnątrz. Nadaje się do sklejki
i na  inne stabilne wymiarowo konstrukcje drewniane.

Twardy, odporny na zarysowania, dwuskładnikowy lakier satynowy. 
Doskonała ochrona przed alkoholem oraz  innymi środkami czynnymi 
na jachcie.

Szybkoschnący(2-3 godz.) lakier o wysokim połysku. Odporny na 
zarysowania z doskonałą przyczepnością do drewna tekowego. 
Kombinacja elastycznośći i twardośći w jednym produkcie. Lakier do 
szybkiego budowania grubej powłoki (build up varnish),

Epifanes 
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Lakierowanie 
drewna 
na jachcie

Odpowiednie miejsce pracy. 
Do prac konserwacyjnych zabieramy się zwykle wiosną. Minimalna 
temperatura w jakiej można rozpocząć prace to +5oC jednak należy 
pamiętać, że czas schnięcia podawany jest w instrukcji dla 18-20oC. 
Przy temperaturze +8oC czas ten wydłuży się co najmniej dwukrot-
nie, a zatem i dwa razy więcej paprochów przyklei się  do polakie-
rowanej powierzchni. Trzeba także zwrócić uwagę na wilgotność 
- najlepiej gdyby oscylował około maksymalnie 65%. Szczególnie 
lakiery dwuskładnikowe wrażliwe są na większą wilgotność i potrafią 
się „zmleczyć”. 

Jeżeli to tylko możliwe najlepiej drewniane elementy zdemontować 
i zająć się ich konserwacją w domu, ogrzewanym garażu czy innym 
podobnym miejscu. Musimy zapewnić tam dobrą wentylację, ale 
należy unikać zbyt silnych przeciągów, gdyż podnoszą kurz. Zbyt 
szybkie schnięcie także nie jest korzystne, lakier musi mieć czas  
rozlać się tak, by utworzyć gładką i szklistą powierzchnię. Jak z po-
wyższego widać pod plandeką trudno będzie nam stworzyć warunki 
odpowiednie do lakierowania, nieco łatwiej będzie w kabinie jachtu, 
ale z pewnością warunki domowe lub zbliżone są optymalne również 
z powodu komfortu pracy. 

Wybór lakieru. 
Skomponowanie lakieru podobnie jak projekt dobrej łodzi wymaga 
udanych kompromisów, gdyż jedne cechy wykluczają inne. Dla przy-
kładu lakier bardzo twardy nie będzie jednocześnie elastyczny. Także 
my sami w zależności od zastosowania oczekujemy różnych cech od 
powłoki. Od lakieru na zewnątrz łodzi będziemy oczekiwali bardzo 
dobrej odporności na warunki atmosferyczne, wodę słodką i słoną 
oraz promieniowanie UV. Jednak dla lakieru do wnętrz będą to cechy 
drugorzędne, tam chcielibyśmy, aby lakier był odporny na uszkodze-
nia mechaniczne i chemikalia domowe. 

Sprawa pierwsza – lakier jedno czy dwuskładnikowy. Zaletą lakierów 
dwuskładnikowych, zwykle poliuretanowych jest twarda powłoka bar-
dzo odporna na uszkodzenia mechaniczne. Są także wady: trudniejsza 
aplikacja i konserwacja oraz mała elastyczność. Kiedy zatem można 
polecić lakier dwukomponentowy – na drewno stabilne wymiarowo, 
szczególnie klejone lub sklejkę oraz wszędzie tam gdzie oczekujemy 
dużej odporności mechanicznej czyli na podłogach, schodniach, 
zrębnicach i podobnych elementach. Na elementy z drewna litego nie 
obciążanych mechanicznie zdecydowanie praktyczniejszy będzie tra-
dycyjny lakier jednoskładnikowy. Pozostaje także sprawa ceny, lakier 
dwuskładnikowy jest zdecydowanie droższy.

Kolejne zagadnienie mat czy połysk. Wbrew pozorom sprawa nie 
jest czysto estetyczna. Lakier z połyskiem zawsze będzie miał lepszą 
odporność na promieniowanie UV odbijając go znacznie więcej niż 
powierzchnia matowa, która będzie promieniowanie absorbować. 
Wniosek z tego prosty, że na zewnątrz sprawdzi się lakier o wysokim 
połysku z filtrem UV. We wnętrzach lepszy będzie lakier półmatowy 
lub matowy, który uwypukli naturalną urodę drewna oraz uczyni 
mniej widocznymi wszelkie zadrapania powierzchni. Lakiery taki zwa-
ne są także „efektowymi”, bo nakłada się je na podkład z tradycyj-
nego lakieru z połyskiem tylko dla uzyskania dekoracyjnego efektu i 
odpowiedniej odporności tak stworzonej powłoki.

A co z drewnem teakowym? Lakierowanie rożnych gatunków 
drewna zasadniczo nie różni się od siebie. Wyjątkiem są oleiste 
gatunki drewna egzotycznego takie jak teak lub iroco. Ze względu 
na zawarte w ich żywicy olejki eteryczne drewna te bywają trudne 
w lakierowaniu. Decydując się na lakierowanie teaku należy wybrać 
produkt przeznaczony do takich zastosowań. W tych miejscach 
gdzie istotne są właściwości antypoślizgowe teaku jak pokład, trap 
czy kokpit do zabezpieczenia drewna można użyć albo tradycyjnego 
olejku tekowego.

Przybory do lakierowania. 
Wiele osób uważa, że lśniąco gładką, lustrzaną powierzchnię lakieru 
lub farby można uzyskać tylko za pomącą natrysku. Nie jest to praw-
da. Najczęściej do lakierowania używa się pędzli z włosia naturalnego. 
Warto zainwestować w taki pędzel z miękkim długim włosiem. Pędzel 
taki nie jest narzędziem jednorazowym, a nawet można powiedzieć 
że w miarę jak się wyrabia i po pierwszych lakierowniach zgubi luźne 
włoski staje się w miarę użycia coraz lepszy. O pędzel taki trzeba 
oczywiście dbać starannie czyszcząc go po każdym lakierowaniu. 
Doskonale do lakierowania nadają się mało u nas popularne pady 
z gąbki. Jako narzędzie jednorazowe sprawdzają się znacznie lepiej 
niż tanie pędzle. Przy dużych powierzchniach możemy użyć także 
wałków. Wybierać możemy wałki gąbkowe, które zostawiają równą 
powierzchnię jednak mogą puchnąć, szczególnie w lakierach dwu-
składnikowych, lub wałki welurowe, które są bardziej odporne jednak 
potrafią gubić włoski i zostawić „pomarańczową skórkę” po lakiero-
waniu. Pamiętajmy, że pędzel zapewnia najgrubsze krycie lakieru 
ok. 60-70µ na mokro co po wyschnięciu daje  ok. 30-40µ powłoki 
suchej. Wałek zapewnia krycie co najmniej o 1/3 gorsze.  
Rozcieńczalniki to sprawa, o której często szkutnicy amatorzy zapo-
minają. Nie warto marnować dobrego markowego lakieru kiepskim 
rozcieńczalnikiem! Sam rozcieńczalnik także nie jest tani i jego cena 
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sięga często połowy ceny lakieru co należy uwzględnić przy kalkulo-
waniu kosztów remontu. Rozcieńczalnik potrzebny jest  na każdym 
etapie lakierowania. Pierwsze gruntujące warstwy zwykle rozcieńcza 
się mocno – do 50%, do dalszych warstw także dodaje się rozcień-
czalnik jednak znacznie mniej – do 5%, tak aby zapewnić dobrą 
rozlewność lakieru. Nie powinno się rozcieńczać lakieru bardziej niż 
to zaleca producent, ponieważ dodając rozcieńczalnik zmniejszamy 
procentowy udział ciał stałych w lakierze. W efekcie po odparowaniu 
rozcieńczalnika z powłoki nie uzyskamy odpowiedniego krycia. Do-
datkowo zbyt płynny lakier będzie miał tendencję do pozostawiania 
zacieków.  Po lakierowaniu rozcieńczalnikiem myjemy pędzle.

Niektóre lakiery wymagają matowienia przed nałożeniem każdej 
kolejnej warstwy lakieru - jest to tak zwany szlif międzyoperacyjny. 
Jeżeli wykonamy go zbyt grubym papierem to zwyczajnie usunie-
my cały lakier, który nałożyliśmy. W konsekwencji pomimo nałożenia 
odpowiedniej ilości warstw lakieru nie osiągniemy docelowej gru-
bości całej powłoki. Szlif międzyoperacyjny ma za zadanie jedynie 
zszorstkować powierzchnię, aby zapewnić dobre przyleganie do 
niej kolejnej warstwy lakieru. Należy go wykonywać papierem 400 
lub drobniejszym. Dobrze sprawdza się papier wodny – nie zapy-
cha się i nie kurzy. Matowienie należy wykonywać ręcznie wzdłuż 
słojów drewna. Doskonale do tego celu nadaje się włóknina, która 
jest materiałem trójwymiarowym, nie zapycha się, jest bardzo 
rwała, elastyczna i można nią matowić zarówno na sucho jak i na 
mokro. Przystępując do lakierowania dobrze jest też przygotować 
potrzebne do tego drobne akcesoria. Wyskalowane pojemniki 
(kubeczki) do odmierzania lakieru i rozcieńczalnika. Patyczki do ich 
mieszania – zawsze należy pamiętać o dobrym wymieszaniu lakieru 
przed użyciem. Szmatki do odtłuszczania. Taśmę malarską do ma-
skowania. Zapewnić sobie dobre oświetlenie i możliwie największy 
komfort pracy. 

Właściwa grubość powłoki lakieru.
Aby powłoka lakieru spełniała swoją ochronną i dekoracyjna funkcję 
musi mieć odpowiednią grubość. Można przyjąć orientacyjnie, że gru-
bość ta nie powinna być mniejsza niż 150µ. Jak wyżej napisano jedna 
warstwa lakieru nałożona pędzlem ma grubość 30-40µ. Wynikałoby 
z tego, że nałożenie 5 warstw lakieru to będzie aż nadto. Pamiętać 
jednak trzeba, że pierwsze warstwy praktycznie „wsiąkają” w drewno 
i w niewielkim stopniu przyczyniają się do budowy grubości filmu. 
Ponadto kolejne szlify międzyoperacyjne także „pocieniają” naszą 
powłokę. Warto w tym miejscu podkreślić kolejną ważną funkcję 
matowienia. Drewno nie ma idealnie gładkiej powierzchni i pierwsze 
warstwy lakieru odwzorowują te nierówności. Matowiąc lakierowany 
element kolejno papierem 220, 280 i 400 stopniowo ścinamy „górki” 
nie naruszając „dolinek”. W ten sposób w kolejnych cyklach uzyskuje-
my zupełnie gładką, szklistą powierzchnię lakieru. Można powiedzieć, 
że warstw lakieru powinno być tyle, że spoglądając pod światło na 
lakierowany element nie powinniśmy widzieć struktury drewna tylko 
taką właśnie szklistą i gładką powierzchnię lakieru – jak fortepian. 

Jak widać lakierowanie jest procesem dość pracochłonnym, wyma-
gającym użycia dobrej jakości materiałów i narzędzi. Czy po takim 
lakierowaniu już nic nie musimy robić? Niestety, powłoka lakieru jak 
wszystko ulega stopniowemu zużyciu. Konieczne jest jej konserwa-
cja tak, aby utworzona dużym nakładem pracy i środków powłoka 
zachowywała swoje właściwości dekoracyjne i ochronne. Na szczę-
ście konserwacja nie jest to tak kłopotliwa jak właściwe lakierowanie. 
Sprowadza się do tego, aby raz w sezonie oczyścić polakierowany 
element, zmatowić papierem 400 lub drobniejszym, odpylić, od-
tłuścić i dołożyć jedną warstwę lakieru. W ten sposób drewniane 

elementy ciągle będą wyglądały ”jak spod igły”. Tak właśnie odbywa 
się to na podziwianych pływających „meblach” i „kredensach”. Raz 
utworzone powłoki lakierów eksploatowane są czasem dziesiątki lat i 
cięgle wyglądają doskonale. 

Naprawa starej powłoki lakieru na drewnie.
Jeżeli nasz element jest już polakierowany, musimy zdecydować 
czy istniejącą powłokę usuwać czy można ją pozostawić. Częstym 
błędem jest usuwanie istniejącego lakieru „dla zasady”. Jeżeli po-
włoka zachowuje dobrą przyczepność, a jest jedynie zmatowiała, 
porysowana i ogólnie zdradza oznaki zużycia wystarczy ją zmatowić 
papierem 120-180 na sucho, odpylić i odtłuścić, a następnie pokryć 
nowym lakierem. Mniejszym błędem jest konserwacja starej powło-
ki, nawet nie w pełni udana (zawsze ją w końcu możemy usunąć) 
niż wykonane na wyrost usunięcie starego lakieru. Jaki lakier na jaki 
możemy nakładać? Jeżeli chcemy użyć lakieru dwuskładnikowego to 
musimy mieć 100% pewności, że istniejąca powłoka jest także wy-
konana lakierem dwuskładnikowym. Jeżeli nie mamy takiej pewności 
użyjmy lakieru jednoskładnikowego. Lakiery jednoskładnikowe są 
zgodne ze sobą i można nakładać każdy na każdy.

Kolejnym problemem bywają drobne naprawy. Często zdarza się, 
że powłoka lakieru uszkodzona jest tylko w jednym miejscu – np. 
tam gdzie opierają się drzwiczki szafki. W pozostałej części element 
jest „jak nowy”. Czy można naprawić tylko uszkodzone miejsce, czy 
trzeba cały element szlifować do surowego drewna i lakierować od 
początku? Oczywiście miejscowa naprawa jest możliwa. Należy oszli-
fować uszkodzone miejsce, uzupełnić powłokę najpierw gruntując 
naprawiane miejsce, a potem dokładając dwie, trzy warstwy lakieru. 
Następnie cały element matowimy papierami 120 i 180, a potem 
lakierujemy w całości minimum dwa razy.

Przyjmijmy jednak, że z istniejącą powłoką jest źle. Lakier miejsca-
mi zszedł do żywego drewna, w innych uparcie się trzyma. Całość 
wygląda fatalnie i o żadnej odnowie i konserwacji nie ma mowy. W 
celu usunięcia starej powłoki możemy posłużyć się trzema metoda-
mi opalarką, szlifierką, albo preparatem chemicznym do usuwania 
farby (paint remover). Kiedy usuniemy starą powłokę dalej postępu-
jemy tak, jakbyśmy mieli odczynienia z surowym drewnem. Przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę na suchość drewna, wilgotność nie 
powinna przekraczać 13%. W praktyce możemy przyjąć, że jeżeli 
drzazga z drewna łamie się jak zapałka to drewno jest odpowied-
nio suche. W celu uzyskania czystej i równej powierzchni drewno 
szlifujemy papierem ściernym  na sucho poczynając od gradacji 60-
80, a kończąc na 180-220. Szlifowanie wykonujemy wzdłuż słojów 
drewna. Kolejne etapy to odkurzanie (najlepiej użyć odkurzacza) 
oraz odtłuszczanie, które jest szczególnie ważne w przypadku 
drewna egzotycznego o dużej zawartości żywic takich jak teak lub 
iroco. Do odtłuszczania można użyć denaturatu, którym dwukrotnie 
przecieramy powierzchnię przeznaczoną do lakierowania i czekamy, 
aż odparuje.

Reasumując lakierowanie nie jest pracą trudną, wymaga jednak sta-
ranności i cierpliwości. Dobrego przygotowania zarówno materiału, 
miejsca jak i narzędzi. Wykonana praca przynosi dużo satysfakcji, 
bowiem ładnie utrzymane drewniane elementy jachtu zawsze przy-
ciągają oko i w dużym stopniu wpływają na subiektywne odczucie, że 
przebywa się na pięknej i zadbanej łodzi.  

Paweł Ryżewski
CMS Sp. z o.o. w Szczecinie
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Szybka i prosta alternatywa dla tradycyjnych lakierów olejnych. Jednoskładnikowy, szybkoschnący, 
półmatowy  lakier z pigmentem tekowym na bazie modyfikowanych żywic alkilowo-uretanowych. Zawiera 
filtr UV, nadaje się zarówno do użycia na powierzchniach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Znakomicie 
przywiera do teku i innych gatunków drzew oleistych, zapobiegając ich dekoloryzacji i podkreślając natu-
ralne usłojenie drewna. Lakier nie wymaga szlifowania pomiędzy warstwami, ani użycia rozcieńczalnika. 
Tworzy elastyczne powłoki odporne na wodę słodką i słoną. Zapewnia drewnu możliwość „oddychania”. 
Nadaje się do nakładania pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem. Dobrze wymieszać przed użyciem.

Epifanes Rapidcoat

Czas schnięcia:  5 – 6 godz. przy 18°C (każda warstwa)

Wydajność:  750 ml. na 10 – 16 m2 (w zależności od podłoża) 

Rozcieńczalnik:  nie rozcieńczać

Epifaens Woodfinish Gloss

Czas schnięcia:  24 godz. przy 18°C (każda warstwa)

Wydajność:  1 litr na 12 m2

Rozcieńczalnik:  nakładanie pędzlem – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 

  natryskiwanie – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish 

 750 ml | EPLB-003/0750

Szybka i prosta alternatywa dla tradycyjnych lakierów olejnych. Jednoskładnikowy, szybkoschnący, 
półmatowy  lakier bezbarwny na bazie modyfikowanych żywic alkilowo-uretanowych. Zawiera filtr UV, 
nadaje się zarówno do użycia na powierzchniach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Znakomicie przy-
wiera do teku i innych gatunków drzew oleistych, zapobiegając ich dekoloryzacji i podkreślając naturalne 
usłojenie drewna. Lakier nie wymaga szlifowania pomiędzy warstwami, ani użycia rozcieńczalnika. Tworzy 
elastyczne powłoki odporne na wodę słodką i słoną. Zapewnia drewnu możliwość „oddychania”. Nadaje się 
do nakładania pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem. Dobrze wymieszać przed użyciem.

Epifanes Rapidclear

Czas schnięcia:  5 – 6 godz. przy 18°C (każda warstwa)

Wydajność:  750 ml. na 10 – 16 m2 (w zależności od podłoża) 

Rozcieńczalnik:  nie rozcieńczać

Epifanes Clear Varnish

Czas schnięcia:  24 godz. przy 18°C (każda warstwa) 

Wydajność:  1 litr na 14 m2 

Rozcieńczalnik:  nakładanie pędzlem – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 

  natryskiwanie – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish 

750 ml | EPLB-002/0750

500 ml zł 59,-  1000 ml zł 103,-

zł 89,-

zł 89,-

500 ml zł 69,-  1000 ml zł 119,-

 250 ml zł 39,-

Tradycyjny, jednoskładnikowy, bezbarwny lakier żeglarski o wysokim połysku i płynności. Skompono-
wany na bazie oleju z drzewa tungowego (lakier chiński) oraz żywic alkilowych i fenolowych. Zachowuje 
dużą elastyczność i pozwala na „oddychanie drewna”. Charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki 
atmosferyczne oraz zawiera filtr UV, który chroni drewno przed przebarwieniami. Jest odporny na dzia-
łanie wody słodkiej i słonej. Nadaje się do użycia zarówno na surowe drewno jak i na istniejące powłoki 
lakiernicze  (zarówno jedno – jak i dwuskładnikowe). Do zastosowania na powierzchniach zewnętrznych 
oraz wewnętrznych. Nawet w klimacie tropikalnym lakier zachowuje połysk przez długi okres czasu.  

250 ml | EPLB-001/0250

500 ml | EPLB-001/0500

1000 ml | EPLB-001/1000

Bezbarwny jednoskładnikowy lakier wykończeniowy o wysokim połysku. Cechuje go znakomita przyczepność do 
surowego teku i innych gatunków egzotycznych drzew oleistych, a także wysoka odporność na warunki atmosferyczne 
oraz słoną i słodką wodę. Zalecany wszędzie tam, gdzie lakieruje się „na wysoki połysk”. Stanowi także alternatywę dla 
tradycyjnej pielęgnacji teku lub iroco za pomocą olejków. Nie wymaga przeszlifowania pomiędzy kolejnymi warstwami, 
pod warunkiem, że kolejna warstwa zostanie nałożona w ciągu 72 godzin. Jeżeli stosowany jest do nieoleistych typów 
drewna, należy w celu zachowania dobrej ochrony nałożyć 8 – 10 warstw. Pomimo, że lakier będąc w puszce ma mlecz-
ną, mętną konsystencję, po nałożeniu i wyschnięciu jest w pełni przeźroczysty (szklisty). Do stosowania na powierzch-
niach  nad linią wodną, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Nie stosować na drewno gatunku bankirai.

500 ml | EPLB-004/0500

1000 ml | EPLB-004/1000
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Szybkoschnący, bezbarwny, jednoskładnikowy, satynowy lakier wykończeniowy na bazie poliureta-
nowej żywicy alkidowej, który powinno się stosować do pokrywania powierzchni wewnętrznych. Nadaje 
drewnu ciepły, naturalny wygląd zbliżony do nawoskowania. Zabezpiecza pokrytą powierzchnię przed 
alkoholem i chemikaliami. Należy stosować go jako ostatnie warstwy po nałożeniu kilku warstw Epifanes 
Clear Varnish.

Epifanes Rubbed Effect Varnish

Czas schnięcia:  12 godz. przy 18°C (każda warstwa)

Wydajność:  1 litr na 13 m2

Rozcieńczalnik:  nakładanie pędzlem – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 

  natryskiwanie – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish 

Szybkoschnący, jednoskładnikowy lakier do wnętrz na bazie wody o pięknym satynowym wykończeniu 
imitującym efekt woskowanego drewna. Odporny na zadrapania  oraz alkohol i inne chemikalia domowe. 
Nadaje się do użycia na wszystkie rodzaje drewna po uprzednim jego zagruntowaniu Epifanes Clear Gloss 
Varnish (3 warstwy lub więcej).

Epifanes Aquamarine

Czas schnięcia:  12 godz. przy 18°C

Wydajność:  1 litr na 12 m2

Rozcieńczalnik:  woda słodka

Bezbarwny, matowy, jednoskładnikowy lakier wykończeniowy zapewnia naturalny wygląd lakierowa-
nego drewna. Zawiera filtr UV, nadaje się zarówno do użycia na powierzchniach zewnętrznych jak i we-
wnętrznych. Najlepsze efekty uzyskuje się lakierując surowe drewno najpierw za pomocą Epifanes Clear 
Varnish (około 4 warstw). Następnie należy przeszlifować lakierowaną powierzchnię, a następnie nałożyć 
jedną lub dwie cienkie warstwy dobrze wymieszanego lakieru Epifanes Woodfinish Matte.

Epifanes Woodfinish Matte 

Czas schnięcia:  12 godz. przy 18°C (każda warstwa)

Wydajność:  1 litr na 12 m2

Rozcieńczalnik:  nakładanie pędzlem – Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish 

  natryskiwanie – Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish 

zł 128,-

zł 111,-

zł 126,-

1000 ml | EPLB-007/1000

1000 ml | EPLB-006/1000

1000 ml | EPLB-005/1000

Epifanes Spraythinner 
for Paint & Varnish

Rozcieńczalnik do produk-
tów jednoskładnikowych, farb i 
lakierów Epifanes. Przeznaczony 
do rozcieńczania przy aplikacji 
pędzlem lub wałkiem.

1l | EPRO-002/1000
1l | EPRO-001/1000
0,5l | EPRO-001/500

Rozcieńczalnik do produk-
tów jednoskładnikowych, farb i 
lakierów Epifanes. Przeznaczony 
do rozcieńczania przy aplikacji 
natryskowej.

Epifanes Brushthinner 
for Paint & Varnish

Opakowanie: 1l. i 0,5l. Opakowanie: 1l.

zł 49,-

1l zł 41,-
0,5l zł 33,-
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Teknos / Oliva Helo Varnish

Czas schnięcia:  16 godz. przy 20°C

Wydajność:  12 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  Teknosolv 1621

Opakowanie:  1000 ml 

Tradycyjny, jednoskładnikowy, bezbarwny lakier żeglarski o wysokim połysku i płynności. Skomponowa-
ny na bazie oleju z drzewa tungowego. Zachowuje dużą elastyczność i pozwala na „oddychanie drewna”. 
Charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne oraz zawiera filtr UV, który chroni 
drewno przed przebarwieniami. Jest odporny na działanie wody słodkiej i słonej. Nadaje się do użycia 
zarówno na surowe drewno jak i na istniejące powłoki lakiernicze  (zarówno jedno – jak i dwuskładnikowe). 
Do zastosowania na powierzchniach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Seajet UV Varnish

Czas schnięcia:  24 godz. 

Wydajność:  13 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  Seajet Thinner U

Opakowanie:  750 ml z mieszaniny
Kolor:  bezbarwny – wysoki 

połysk | SJLB-001/0750

zł 82,-

zł 99,-

Helo to jednoskładnikowy lakier do drewna, który zapewnia wspaniała odporność na działanie pogody 
i wody. Warstwa lakieru zachowuje wysoki połysk, nie pęka i nie degraduje się. Lakier zawiera filtr promieni 
UV, w związku z tym warstwa zewnętrzna prawie nie żółknie, nawet w wodzie morskiej. Chroni drewno 
przed szarzeniem i pękaniem. Powłoka lakierowa jest twarda i równocześnie elastyczna, dzięki czemu jest 
ona odporna na ścieranie i uderzenia. Nie niszczą jej detergenty, tłuszcze ani oleje. Lakieru można używać 
przykładowo do: łodzi, mebli i innych wyrobów stolarskich, gdzie potrzeba trwałej powłoki lakierowej.

Kolor:  bezbarwny – satynowy 

| OLLB-001/1000

Dwukomponentowy lakier poliuretanowy polecany do zabezpieczania oraz  zapewnienia długo-
trwałego, perfekcyjnego wyglądu drewna. Nie wymaga dodatkowego podkładu: w wersji rozcieńczonej 
nasącza i zabezpiecza drewno tworząc warstwę podkładową.  Bez rozcieńczenia pełni funkcję warstwy 
nawierzchniowej o wysokim połysku. Lakier charakteryzuje się dużą odpornością na promienie UV i wa-
runki atmosferyczne.

Zastosowanie odpowiednich rozcieńczalników do aplikacji natryskowej lub ręcznej, pozwala na dosko-
nałe wykończenie lakierowanych elementów.

Sea-Line Poliuretan Bezbarwny 

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C

Wydajność:  12-13 m2 z litra dla grubości 80 µm na mokro / 40 µm na sucho

Rozcieńczalnik:  PU Brush Thinner lub PU Spray Thinner Sea-Line

Opakowanie:  750 ml 
Kolor:  bezbarwny 

- wysoki połysk | SLLB-001/0750

zł 125,-

Sea-Line Rozcieńczalnik
PU Pędzel

250ml | SLRO-003/250/brush
1l | SLRO-003/1000/brush

Rozcieńczalnik Sea-Line do 
poliuretanu, przeznaczony przy 
aplikacji pędzlem.

Opakowanie: 250 ml, 1l.

250 ml, zł 26,-
1l, zł 47,-

Sea-Line Rozcieńczalnik
PU Spray

1l | SLRO-002/1000/spray

Rozcieńczalnik Sea-Line do 
poliuretanu, przeznaczony przy 
aplikacji natryskowej.

Opakowanie: 1l.

zł 44,-
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Bezbarwny podkład epoksydowy z połyskiem. Zalecana do zabezpieczania  i gruntowania powierzchni 
drewnianych. Sposób aplikacji: natryskowo, wałkiem lub pędzlem. EPINOX 12 daje twardą powłokę od-
porną na działanie wody słodkiej i słonej, soli, ropy naftowej, olejów, benzyn. Surowe drewno gruntować 
lakierem rozcieńczonym około 20% rozcieńczalnika 564. Czas przydatności mieszaniny do użycia 8 godz. 
przy 20°C. Nadaje się także do gruntowania betonu.

Oliva Epinox Wood Primer 12

Czas schnięcia:  5 godz. przy 20°C

Wydajność:  20 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  do wszystkich zastosowań Oliva 564

Opakowanie:  730 ml mieszaniny Kolor:  OLEX-004/0730/clear

zł 48,-

Dwuskładnikowy poliuretanowy lakier nawierzchniowym z utwardzaczem izocyjanianowym. Lakier 
przeznaczony do stosowania jako powłoka nawierzchniowa do lakierowania elementów drewnianych jach-
tów i łodzi zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. W celu zapewnienia skutecznej ochrony zaleca się nało-
żenie 3-4 warstw lakieru. Pierwszą warstwę należy rozcieńczyć dodając 20% rozcieńczalnika do wyrobów 
poliuretanowych. TEKNODUR 0290 tworzy powłokę o wysokim połysku, odporną na promieniowanie UV, 
czynniki mechaniczne i warunki atmosferyczne. Zalecane jest użycie lakieru poliuretanowego TEKNODUR 
0290 jako warstwy nawierzchniowej, jeżeli wymagane są znakomity połysk i trwałość powłoki.

Lakier poliuretanowy Teknodur 0290

Czas schnięcia:  12 godz. przy 18°C (każda warstwa)

Wydajność:  11 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  Oliva 433

Opakowanie:  1l.  (komp. A 800 ml. + komp. B 200 ml) Kolor:  OLLB-002/0900/clear

zł 131,-

Rozcieńczalnik OLIVA 564

0,5l | OLRO-002/0500

Rozcieńczalnik do produk-
tów epoksydowych OLIVA.

Opakowanie: 0,5l.

zł 21,-

Rozcieńczalnik do produk-
tów poliuretanowych OLIVA.

0,5l | OLRO-001/0500

Rozcieńczalnik OLIVA 433

Opakowanie: 0,5l.

zł 21,-

Zestaw specjalnie dobranych narzędzi do aplikacji lakierów. Zawiera wszystko co jest niezbędne do 
malowania: dobrej jakości pędzel, który nie gubi włosia, kubek miarowy by dodać odpowiednią ilość roz-
cieńczalnika i umyć pędzel, włókninę Mrlon Total do matowienia między lakierowniami, taśmę malarską 
szer. 3 cm, rękawice nitrylowe, mieszadło. 

Kupując zestaw masz gwarancję prawidłowego doboru narzędzi i oszczędzasz 20%!

komplet: | CMSZ-L

Zestaw malarski L do lakierowania

Opakowanie: 1 szt.

zł 21,-



Bezbarwny, dwuskładnikowy lakier satynowy na bazie żywic poliuretanowych. Bardzo twardy - stanowi dobrą 
ochronę przed zadrapaniami i uderzeniami. Zapewnia długotrwałą ochronę przed wpływami pogodowymi. Zawiera filtr 
UV. Do zastosowania nad linią wodną; zarówno do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Przy stosowaniu na ze-
wnątrz wymaga 4-5 warstw podkładu z lakieru Poly-urethane Clear Gloss. Odporny na wody słodkie i  słone. Szczególnie 
przydatny jako ostatnia ochronna warstwa na powierzchnie epoksydowe. Jeżeli kolejna warstwa nałożona zostanie w 
ciągu  48 godz., nie jest konieczne uprzednie szlifowanie. Puszki komponentu A są częściowo puste, tak więc wystarczy 
do nich dodać komponent B, dobrze wymieszać, pozwolić na zajście reakcji chemicznych przez ok. 15 - 20 min. Lakier 
jest gotów do użycia przez 3 – 4 godz. przy 20 st. C. Malować najlepiej w zakresie temperatur 15 – 27 st C.

Epifanes Poly-urethane Clear Satin

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C (każda warstwa) 

Wydajność:  12 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  
Opakowanie:  750 ml.  (komp. A 500 ml. + komp. B 250 ml) 

Twardy, dwuskładnikowy lakier grubokryjący o doskonałej  przyczepności. Powłoka odporna na zadra-
pania, alkohol i inne chemikalia domowe. Przeznaczony do szybkiego tworzenia grubych powłok lakierni-
czych (lakierowanie mokre na mokre), albo jako warstwa izolacyjna na oleiste gatunki drewna jak tek lub 
iroco. Ponadto może być użyty jako lakier wykończeniowy do wnętrz na każdy gatunek drewna np. do la-
kierowania drzwi kabin, grodzi, kambuza, mesy, itp. Do użytku na zewnątrz musi zostać pokryty co najmniej  
trzema warstwami Epifanes Clear Varnish albo Epifanes Poly-urethan Clear Gloss aby zapewnić powłoce 
odpowiednią odporność na promienie UV. Miesza się w proporcjach 1:1 objętościowo. Czas do użytku po 
wymieszaniu ok. 8 godz. przy 20 st. C. Malować najlepiej w temperaturze pomiędzy 15 a 27 st. C.

Epifanes PP Varnish Extra

Czas schnięcia:  5 godz. przy 20°C (każda warstwa)

Wydajność:  14 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  wszystkie zastosowania - Epifanes PP Varnish Extra Thinner

Opakowanie:  2000 ml.  (komp. A 1000 ml. + komp. B 1000 ml)

Bezbarwny, dwuskładnikowy lakier o wysokim połysku na bazie żywic poliuretanowych. Bardzo twardy 
- stanowi dobrą ochronę przed zadrapaniami i uderzeniami. Zapewnia długotrwałą ochronę przed wpływami 
pogodowymi oraz przed utratą połysku. Zawiera filtr UV. Do zastosowania nad linią wodną; zarówno do po-
wierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Odporny na wody słodkie i  słone. Szczególnie przydatny jako ostatnia 
ochronna warstwa na powierzchnie epoksydowe. Jeżeli kolejna warstwa nałożona zostanie w ciągu  48 godz., 
nie jest konieczne uprzednie szlifowanie. Puszki komponentu A są częściowo puste, tak więc wystarczy do nich 
dodać komponent B, dobrze wymieszać, pozwolić na zajście reakcji chemicznych przez ok. 15 - 20 min. Lakier 
jest gotów do użycia przez 3 – 4 godz. przy 20 st. C. Malować najlepiej w zakresie temperatur 15 – 27 st C.   

Epifanes Poly-urethane Clear Gloss

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C (każda warstwa) 

Wydajność:  12 m2 z litra

Rozcieńczalnik:  
Opakowanie:  750 ml.  (komp. A 500 ml. + komp. B 250 ml)

Kolor:  bezbarwny – wysoki 

połysk | EPLB-008/0750

Kolor:  bezbarwny – satynowy 

| EPLB-012/0750

Kolor:  bezbarwny – wysoki 

połysk | EPLB-010/2000

nakładanie pędzlem – Epifanes Poly-urethane Brushthinner 
natryskiwanie – Epifanes Poly-urethane Spraythinner 

nakładanie pędzlem – Epifanes Poly-urethane Brushthinner 
natryskiwanie – Epifanes Poly-urethane Spraythinner 

zł 165,-

zł 165,-

zł 348,-

Epifanes Poly-urethan 
Spraythinner

Rozcieńczalnik do produk-
tów jednoskładnikowych, farb i 
lakierów Epifanes. Przeznaczony 
do rozcieńczania przy aplikacji 
pędzlem lub wałkiem.

1l | EPRO-004/1000
1l | EPRO-003/1000
0,5l | EPRO-003/0500

Rozcieńczalnik do produk-
tów jednoskładnikowych, farb i 
lakierów Epifanes. Przeznaczony 
do rozcieńczania przy aplikacji 
natryskowej.

Epifanes Poly-urethan 
Brushthinner 

Opakowanie: 1l. i 0,5l. Opakowanie: 1l.

zł 65,-
1l zł 77,-

0,5l zł 49,-
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Epifanes Teak Oil Sealer

Wydajność:  9 m2 z litra

Opakowanie:  1000 ml

Łatwy w użyciu wodorozcieńczalny preparat do zabezpieczanie teku i innych twardych gatunków 
drewna egzotycznego. Jego wyjątkowa i przyjazna dla środowiska receptura zabezpiecza drewno przed 
czynnikami atmosferycznymi oraz dekoloryzacją przez długi okres czasu. Do użycia na zewnątrz i we wnę-
trzach. Szybki i łatwy w aplikacji, znacznie dłużej działający niż tradycyjne olejki tekowe. Odporny na pleśń, 
butwienie i glony. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych oraz innych związków toksycznych VOC. 

Polecany na wszystkie powierzchnie gdzie występuje ryzyko poślizgnięcia się i zastosowanie gładkiej 
powierzchni lakierowanej nie jest możliwe lub pożądane (pokłady, trapy, gretingi itp.). Może być stosowany 
wszędzie tam gdzie jest preferowany naturalny wygląd surowego drewna.

Epifanes Teak-O-Bello

Wydajność:  7-10 m2 z litra

Opakowanie:  500 ml 500 ml | EPKO-001/0500

zł 73,-

zł 89,-

Szybkoschnąca specjalna bejca-impregnat do drewna mahoniowego i innych gatunków drewna sto-
sowanego w szkutnictwie. Bejca daje wyraźny ciepły mahoniowy kolor. Nakładać maksymalnie 3 warstwy, 
które pozwolą uzyskać równomierny kolor drewna. Powłokę utrwalić poprzez pokrycie lakierem Epifanes 
Clear Gloss Varnish lub dwuskładnikowym Epifanes Poly-urethan Clear. Istnieje możliwość mieszania bejcy 
(10%max) z lakierami dla wyrównania różnic kolorystycznych istniejącego stanu. Naprawy tą metodą po-
zwolą zredukować różnice koloru. Impregnat nadaje się nadaje się do nowych wyrobów i napraw szkutni-
czych. Stosować na zewnątrz i wewnątrz, powyżej linii wodnej. Starannie wymieszać nakładać pędzlem lub 
wałkiem zgodnie z kierunkiem słoi drewna, przerwy między warstwami 2 godziny, nie wymaga szlifowania 
między warstwami.

Epifanes Mahogany Stain

Wydajność:  zależy od chłonności podłoża

Opakowanie:  500 ml   500 ml | EPIM-003/0500

zł 49,-

Preparat impregnacyjny na bazie żywicy alkidowej i oleju lnianego jest wysychającym na mat, mocno 
wchłaniającym się środkiem, który zapobiega ponownemu szarzeniu i zanieczyszczeniu teku. Posiada wła-
ściwości uszczelniające. Nadaje się do elementów znajdujących się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 
Szczególnie przystosowany do pokładów (powierzchni po których się chodzi), przy których istnieje nie-
bezpieczeństwo zarysowania oraz listew przypodłogowych, krawędzi narożnych, mostków itp. 

Drewno musi być oczyszczone, osuszone i odtłuszczone. Olejek należy nakładać za pomocą szerokie-
go pędzla, wałka bądź szmatki, „mokrym na mokre” aż do całkowitego nasycenia. Nadmierną ilość Teak Oil 
Sealer usunąć czystą szmatką.

1000 ml | EPTO-001/1000

Wodorozcieńczalny preparat czyszczący i rozjaśniający do teku i innych gatunków drewna egzotycz-
nego. Do użycia na zewnątrz i we wnętrzach. Szybki i łatwy w aplikacji. Łatwo usuwa brud, algi i pleśń. 
Odświeża zszarzałe drewno do oryginalnego koloru. Nie zawiera rozpuszczalników i innych związków tok-
sycznych VOC. Do stosowania na wszystkich powierzchniach drewnianych powyżej linii wodnej. Może być 
stosowany wszędzie tam gdzie preferowany jest naturalny wygląd surowego drewna.

Epifanes Teak-O-Clean&Bright

Opakowanie:  500 ml 500 ml | EPKO-002/0500

zł 89,-
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Owatrol D.1 olej do drewna

Wydajność:  4 m2 z litra

Opakowanie:  1000 ml, 2,5 l, 20 l

1000 ml zł 109,- 2,5 l zł 254,- 20 l zł 2012,-

Owatrol D.2 olej wykończeniowy do drewna

Wydajność:  15 m2 z litra

Opakowanie:  1000 ml 

1000 ml zł 138,- 2,5 l zł 257,-

1000 ml | OWIM-003/1000

Transparentny olej impregnujący do drewna, także egzotycznego na bazie dyspersji rozpuszczalnikowej 
żywicy alkidowej opracowany specjalnie do stosowania na jednostkach pływających, na pokłady, burty, itp. 

• Doskonały do impregnacji drewna egzotycznego jak teak, iroco, mahoń, itp. 
• Do użycia zarówno na elementach znajdujących się na zewnątrz, jak i wewnątrz.
• Nie tworzy powłoki na drewnie – nie odchodzi i nie łuszczy się z czasem.
• Chroni drewno przed wodą słodką i słoną, warunkami pogodowymi i promieniowaniem UV.
• Zapobiega gniciu, butwieniu, rozwojowi grzybów i pleśni.
• Stabilizuje drewno od wewnątrz zapobiegając jego pękaniu
• Nadje drewnu naturalny satynowy wygląd, nie przyciemna drewna. 
• Łatwy w renowacji, kolejne warstwy nakłada się bez szlifowania lub zdzierania starych. 
• Może zostać pokryty powłoką Owatrol Marine D.2 w celu wykończenia na wysoki połysk.

Lakier olejny o wysokim połysku do lakierowania drewna opracowany specjalnie do stosowania na 
jednostkach pływających.

• Odporny, elastyczny lakier, który nie pęka i nie łuszczy się.
• Tworzy powłokę o wysokim połysku.
• Zapewnia długotrwałą ochronę.
• Transparentny gładki lakier zapewnia dekoracyjny efekt wykończeniowy.
• Łatwy w aplikacji i konserwacji, nie wymaga szlifowania pomiędzy warstwami.
• Drewno uprzednio zaimpregnować Owatrol Marine D.1

1000 ml | OWIM-002/1000

Głęboko penetrujący impregnat do zabezpieczania wszystkich gatunków drewna. Pozostawia natu-
ralny, matowy wygląd drewna podkreślając jego usłojenie. Doskonale zabezpiecza przed wpływem szkodli-
wych warunków atmosferycznych i wody. Nadaje się także jako dodatek do jednoskładnikowych lakierów i 
farb poprawiający ich rozlewność oraz do użycia na stal jako olej penetrujący i wiążący rdzę.

Epifanes Easy-Flow

Wydajność:  zależy od chłonności podłoża

Opakowanie:  500 ml - 1000 ml
  500 ml | EPIM-001/0500

1000 ml | EPIM-001/1000

500 ml zł 49,- 1000 ml zł 79,-

Impregnujący klasyczny olej jednoskładnikowy, głęboko nasycającym drewno. Dzięki idealnie zbalanso-
wanej konsystencji, O1 Teak Oil doskonale przenika w powierzchnię drewna o zwartej strukturze jak teak, 
mahoń, itp., nie pozostając na powierzchni.

Sea-Line O1 Teak Oil olej ochronny

Opakowanie:  250 ml
250 ml | SLKP-008/0250 

250 ml zł 41,- 
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Kolor:  łososiowy 

750 ml | EPSP-001/0750

1500 ml | EPSP-001/1500

Bardzo lekka szpachla epoksydowa nad i pod linię wodną na laminat, drewno, stal i aluminium, poleca-
na szczególnie do wyprowadzania dużych powierzchni. Po związaniu łatwa w obróbce. Dwa komponenty 
po 4000 ml mieszane w proporcjach 2:1.

Epifanes Epoxy Filler LG 800

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C

Opakowanie:  7500 ml mieszaniny

Wytrzymała, lekka, odporna na wodę i chemikalia, bezwonna, dwuskładnikowa szpachla na bazie ży-
wicy epoksydowej, która nie kurczy się po stwardnieniu. Nadaje się do stosowania nad i pod linią wodną 
na laminaty, drewno, jak również stal i aluminium. EPIFANES Epoxy Filler 1500 nadaje się do pokrywania 
w jednym procesie roboczym powierzchni pionowych do 2 cm grubości warstwy, zaś przy powierzchniach 
poziomych nie ma żadnych ograniczeń. Proporcje objętościowo 2:1. Po całkowitym stwardnieniu szpachli, 
nadaje się ona po uprzednim wyszlifowaniu i odtłuszczeniu do pokrycia jedno oraz dwuskładnikowymi 
farbami gruntującymi. Najniższa temperatura przygotowania wynosi ok. 10°C, a dopuszczalny czas użytko-
wania po wymieszaniu ok. 30  do 60 minut w zależności od temperatury.

Epifanes Epoxy Filler 1500

Czas schnięcia: 24 godz. przy 20°C

Opakowanie:  750 ml oraz 1500 ml mieszaniny

Kolor:  szary 

7500 ml | EPSP-002/7500

 0,75 ml zł 129,- 1,5 kg zł 279,-

zł 1169,-

Kolor:  biały 

500 g | EPSP-003/0500

Dwuskładnikowa, szybkoschnąca szpachlówka do zastosowania pod systemy jedno i dwuskładnikowe 
nad linia wodną, na laminat oraz na stal i aluminium w celu drobnych napraw. Szpachlówkę można nakładać 
grubymi warstwami. Przed użyciem wymieszać dobrze z 2-4% utwardzacza, po wymieszaniu czas użycia 
wynosi 5-10min.  Przechowywać w chłodnym miejscu. Bezpośrednio po wyschnięciu szpachli zaleca się 
pokryć ją warstwą farby, aby zabezpieczyć ją przed wilgocią.

Epifanes Fiberglassfiller

Czas schnięcia: 30 min. przy 20°C

Opakowanie:  500 g

zł 63,-

Tradycyjna jednoskładnikowa masa szpachlowa na bazie żywic alkilowych. Przeznaczona do wypełnia-
nia niewielkich ubytków pod jednoskładnikowe systemy farb ponad linią wodną. Powinna być nakładana w 
cienkich warstwach (maksymalnie 1 mm). Po 24 godzinach od szpachlowania  powierzchnie nadają się do 
oszlifowania i pomalowania. Szczególnie polecana do drewna. Za pomocą dowolnej bejcy rozpuszczalniko-
wej może być barwiona na pożądany kolor.

Epifanes Combifiller

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C

Opakowanie:  225 gr. (tubka) 
Kolor:  biały 

225 gr. | EPSP-004/0225

zł 39,-



Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa szpachlówka epoksydowa przeznaczona do wypełniania 
nierówności i ubytków na powierzchniach laminatów epoksydowych i poliestrowych. Z powodzeniem 
może być również wykorzystywana na powierzchniach stalowych, żeliwnych, ceramicznych i betonowych. 
Po całkowitym utwardzeniu tworzy twardą, odporną na wodę powłokę. Może być nakładana w grubych 
warstwach ok. 4mm.

Oliva Bosman 1

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C

Opakowanie:  500 ml 
Kolor:  biały 

500 ml | OLSP-002/0500

500 ml zł 67,- 

Szpachlówka epoksydowa uniwersalna jest polecana do napraw małych i średnich ubytków. 
Czas utwardzania to tylko 5h w temp. 20°C powoduje, iż jest to produkt idealny do dokonywania 

szybkich napraw w trakcie sezonu bez dodatkowego zabezpieczenia przed działaniem czynników atmos-
ferycznych i wody. Bardzo twarda powłoka, odporna na uszkodzenia mechaniczne lecz także znakomita 
przyczepność do wszelkiego rodzaju podłoża to zalety szpachlówki epoksydowej.

Sea-Line Szpachlówka Epoksydowa Uniwersalna

Czas schnięcia:  5 godz. przy 20°C

Opakowanie:  720 g mieszaniny

Szpachlówka epoksydowa lekka stosowana jest głównie przy naprawie dużych powierzchni i głębokich 
ubytków. Szpachlówkę można obrabiać przez 50 minut w temp. 20°C, co pozwala zarówno na prace na 
dużych powierzchniach jak i na precyzyjne czasochłonne naprawy. Bardzo niski ciężar właściwy pozwala 
na nałożenie grubej powłoki bez defektów powierzchniowych oraz znikomym skurczu własnym. Bardzo 
elastyczna, o znakomitej przyczepności a jednocześnie szybko uzyskuje pełne utwardzenie z wysoką twar-
dością, pozostaje łatwa w obróbce i szlifowaniu. 

Sea-Line Szpachlówka Epoksydowa Lekka

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C

Opakowanie:  750 ml mieszaniny

Szpachlówka przeznaczona do głębokich ubytków oraz klejenia. Wykorzystywana do napraw kon-
strukcyjnych lub elementów wymagających wyższej siły wiązania i zwiększonej wytrzymałości. Produkt o 
bardzo dużej twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne jednocześnie o niskiej egzotermice 
podczas aplikacji na duże powierzchnie, pozostaje łatwy i prosty w obróbce. Komponent A wypełniony 
jest włóknem szklanym natomiast komponent B posiada bardzo niski ciężar właściwy dzięki czemu nie 
obciązamy kadłuba.

Sea-Line Szpachlówka Epoksydowa z Włóknem Szklanym

Czas schnięcia:  24 godz. przy 20°C

Opakowanie:  750 g mieszaniny

Kolor:  jasny szary 

720 g | SLSP-001/0720/grey

Kolor:  biały 

750 ml | SLSP-001/0750/grey

Kolor:  jasny seledynowy 

750 g | SLSP-001/0750/green

zł 73,-

zł 83,-

zł 83,-
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Sea-Line® „Dry Fast”
Sea-Line® szpachlówka żelkotowa  „Dry Fast” 

to oparta na wysokiej jakości żywicy poliestrowej, 
nowoczesna szpachlówka tworząca twardą, czystą 
i błyszczącą powierzchnię w kolorze białym (RAL 
9001 oraz 9010). Produkt ten szczególnie polecany 
jest do uzupełniania drobnych rys oraz odprysków 
w żelkocie. Cechuje go szybki czas utwardzania (4 
godziny), który pozwala na ekspresowe wykonanie 

drobnych napraw. Zagęszczona konsystencja bazy 
powoduje, że gelcoat filler „Dry Fast” nie spływa z 
pionowych powierzchni. Szpachlówka bardzo ła-
two poddaje się dalszej obróbce i tworzy powłokę 
ochronną dla wpływu wody i promieniowania UV. 
Po utwardzeniu zapewnia wysoki połysk, twardą, 
czystą i błyszczącą powierzchnię, która po wy-
schnięciu nie pozostaje lepka.

Żelkot naprawczy w sprayu
TK Line Gelcoat - farba żelkotowa o wysokiej 

gęstości do szybkich i łatwych napraw uszkodzeń 
żelkotu na laminacie poliestrowo szklanym w wy-
godnej formie sprayu. Daje równą, gładką, dobrze 
kryjącą powierzchnię i nie spływa. 

 Opakowanie 400 g
Kolor: czysty biały 

 przybrudzony biały 

400 g | TKFN-002/0400/gelcoat

zł 51,-

zł 63,-

Szpachlówka o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona do napraw małej i średniej wielkości. 
Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do powierzchni z laminatów poliestrowych, stalowych i 
aluminiowych. Łatwa w przygotowaniu i obróbce, elastyczna, twarda, odporna na warunki atmosferyczne. 
Nie zawiera styrenu.  Do zastosowania ponad linią wodną. 

Sea-Line poliestrowa szpachlówka uniwersalna

Czas schnięcia:  30 min. przy 20°C

Opakowanie:  250 gr.
Kolor:  jasny różowy 

250 gr. | SLSP-002/0300/red

zł 22,-

Polecana do uzupełniania znacznych ubytków i przerdzewień oraz wzmacniania osłabionych elemen-
tów konstrukcji. Łatwa w przygotowaniu i obróbce. Szybki czas utwardzania. Twarda, elastyczna i odporna 
na warunki atmosferyczne. Do zastosowania ponad linią wodną.

Sea-Line poliestrowa szpachlówka zbrojona włóknem szklanym

Czas schnięcia:  30 min. przy 20°C

Opakowanie:  250 gr.
Kolor:  jasny seledynowy 

250 gr. | SLSP-002/0300/green

zł 23,-
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Kolor:  SLZN-004/0250/9001/biały

 SLZN-004-0250/9010/kremowy

Opakowanie 250 gr.



Naprawy i uzupełnianie 
drobnych uszkodzeń żelkotu

Częstym problemem w bieżącej eksploatacji jachtów i łodzi 
z laminatu są uszkodzenia żelkotu w postaci zarysowań, od-
prysków i pajączków. Przede wszystkim musimy ustalić zakres 
uszkodzeń i powód ich powstania. Czasem ten powód jest 
oczywista np. kolizja czy otarcie o nabrzeże, czasem pęknięcia 
pojawiają się samoistnie, szczególnie w okolicy poddawanym 
silnym obciążeniom, np. w okolicach mocowania knag czy 
podwięzi wantowych. Musimy wtedy sprawdzić czy elementy 
te zostały wystarczająco solidnie zamontowane i w pierwszym 
rzędzie ewentualnie poprawić przyczynę uszkodzeń, a dopiero 
następnie zabrać się za ich naprawę. Co do zakresu musimy 
ustalić czy uszkodzeniu uległa tylko zewnętrzna powłoka lami-
natu, czyli żelkot czy też doszło do pęknięcia na całej grubości 
laminatu oraz co gorsza odlaminowania jakiś usztywnień lub 
grodzi. Płytkie uszkodzenia możemy usunąć stosując środki 
ścierne i polerskie (papier wodny, mleczko polerskie). 

Głębsze uszkodzenia w obrębie żelkotu wymagają uzupełnienia 
ubytków. W tym przypadku należy naprawianą rysę poszerzyć 
i pogłębić nadać kształt litery V za pomocą ostrego dłuta, a 
następnie po odpyleniu i odtłuszczeniu wypełnić ubytek. W 
naszej ofercie znajdują się kilka produktów do naprawy żelkotu: 
zestawy naprawcze do żelkotu oraz jedno i dwuskładnikowa 
szpachlówka żelkotowa. Wszystkie wymienione produkty mogą 
być stosowane zamiennie, ale generalnie zestawy naprawcze 
przeznaczone są do naprawy drobniejszych (płytszych) ubyt-

ków ponieważ w grubszych aplikacjach żelkot może wykazywać 
tendencję do spływania, zaś szpachlówka żelkotowa lepiej na-
daje się do uzupełniania większych ubytków. Przed nałożeniem 
żelkotu możemy dobarwić go pastą pigmentującą, tak aby na-
prawiane miejsce nie różniło się zbyt mocno od koloru całego 
kadłuba. Należy także pamiętać, aby produkty nałożyć z pew-
nym naddatkiem. Po utwardzeniu naddatek ten należy zeszli-
fować papierem wodnym, tak by uzyskać gładką powierzchnię 
z otaczającym żelkotem, a następnie wypolerować używając 
pasty polerskiej. Początkowo naprawione miejsce może nie-
znacznie różnić się kolorem od otaczającego żelkotu, ponieważ 
jest on już utleniony, jednak z czasem kolory wyrównają się. 

Uszkodzenia samego laminatu wymagają zwykle wycięcia 
i zukosowania połamanych lub pękniętych elementów na 
szerokość około 12-15 grubości laminatu i dolaminowania 
uszkodzonych fragmentów. Najlepiej do tego celu użyć żywicy 
epoksydowej zbrojonej tkaniną szklaną, która znacznie mocniej 
przywiera do laminatu poliestrowo-szklanego, a użycie tkaniny 
w kilku warstwach (do wyrównania grubości laminatu) pozwala 
zwiększyć udział zbrojenia szklanego w naprawianym elemencie 
i prze to wzmocnić je. Następnie naprawiane miejsce szpachlu-
jemy i uzupełniamy żelkot według wyżej podanych wskazówek. 
Praca z laminatem wymaga pewnej wprawy i dotrzymywania 
reżimów technologicznych, ale nie są szczególnie trudne do 
samodzielnego wykonania. 
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żywice i zbrojenia

Żywica epoksydowa - polecamy do laminowa-
nia, zasklepiania, wzmacniania powierzchni, klejenia 
oraz łączenia poszczególnych elementów konstruk-
cji. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością 
do każdego rodzaju podłoża. Komponent A jest 
bezbarwny, natomiast komponent B ma zabar-
wienie niebieskawe co znacznie ułatwia mieszanie 
składników.  Do zestawów dołączony jest kubek z 
podziałką ułatwiający dozowanie składników.

Żywica 0,9kg zawiera konstrukcyjną żywicę 
epoksydową wraz z utwardzaczem, kubek ułatwia-
jący dozowanie składników, rękawiczki jednorazo-
we oraz instrukcję użycia produktu.

Sea-Line Żywica epoksydowa

Żywica poliestrowa - elastyczną żywicą kon-
strukcyjną charakteryzującą się bardzo szybkim 
czasem utwardzania. Tę żywicę polecamy zwłasz-
cza w sytuacjach, kiedy najważniejszy jest szybki 
czas wykonania naprawy. Zestaw naprawczy oparty 
na bazie żywicy poliestrowej pozwala na bardzo 
szybkie usunięcie awarii czy uszkodzenia. 

Żywica 1kg zawiera konstrukcyjną żywicę po-
liestrową wraz z inicjatorem, kubek ułatwiający 
dozowanie składników, rękawiczki jednorazowe 
oraz instrukcję użycia produktu.

Sea-Line Żywica poliestrowa

0,9 kg | SLZE-001/1000

1 kg | SLZP-001/1000

zł 119,-

zł 59,-

Szybki czas utwardzania
Żywica poliestrowa Sea-Line jest elastyczną 

żywicą konstrukcyjną charakteryzującą się bardzo 
szybkim czasem utwardzania. Tę żywicę polecamy 
do laminowania, wzmacniania powierzchni, łatania 
dziur i uszkodzeń, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy 
najważniejszy jest szybki czas wykonania naprawy. 
Zestaw naprawczy oparty na bazie żywicy polie-
strowej pozwala na bardzo szybkie usunięcie awarii 
czy uszkodzenia. 

Łatwe dozowanie i łączenie składników
Do zestawów dołączony jest kubek z podziałką 

ułatwiający dozowanie składników.

Zestaw 250g zawiera konstrukcyjną żywicę 
poliestrowa wraz z inicjatorem, matę szklaną, ręka-
wiczki jednorazowe, kubek.

Sea-Line Zestaw naprawczy na bazie żywicy poliestrowej

Wszechstronne zastosowanie
Zestaw naprawczy oparty na bazie żywicy 

epoksydowej to obowiązkowy element wyposażenia 
łodzi. Konstrukcyjna żywica epoksydowa Sea-Line 
ma wszechstronne zastosowanie - sprawdza się 
zarówno w budowie jak i podczas napraw uszko-
dzonych elementów łodzi. Tę żywicę polecamy do 
laminowania, zasklepiania, wzmacniania powierzch-
ni, klejenia oraz łączenia poszczególnych elementów 
konstrukcji. W połączeniu z matą szklaną służy do 
ręcznych napraw znacznych uszkodzeń. 

Bardzo dobra przyczepność
Uzyskana powłoka posiada bardzo dobrą przy-

czepność do każdego rodzaju podłoża i bardzo 
wysoką odporność. 

Łatwe dozowanie i łączenie składników
Komponent A jest bezbarwny, natomiast kom-

ponent B ma zabarwienie niebieskawe co znacznie 
ułatwia mieszanie składników.  Do zestawów dołą-
czony jest kubek z podziałką ułatwiający dozowa-
nie składników.

Sea-Line Zestaw naprawczy na bazie żywicy epoksydowej

Zestaw 250g zawiera konstrukcyjną żywicę 
epoksydową wraz z utwardzaczem, tkaninę szkla-
ną, rękawiczki jednorazowe, kubek, pędzelek. 

250 g | SLZN-001/0250

250 g | SLZN-002/0250

zł 57,-

zł 31,-
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Wykorzystywane są w produkcji laminatów poliestrowo-szklanych, jako zbrojenie żywic. Umożliwiają 
wyższą zawartość szkła w laminacie i osiągnięcie lepszych parametrów wytrzymałościowych. Zastosowa-
ne przy produkcji laminatów zdecydowanie pozwala obniżyć zużycie żywicy przy uzyskiwaniu wyższych 
parametrów wytrzymałościowych.

Sea-Line Tkanina szklana 

Dostępne w gramaturach:  150, 200 g/1 m2

Opakowanie:   1m2; 3m2

1 m2 zł 24,-   3 m2 zł 49,-

Gram Pak  Kod

150 g  1 m2 SLTM-003/1000/0150

200 g  1 m2 SLTM-003/1000/0200

150 g  3 m2 SLTM-003/3000/0150

200 g  3 m2 SLTM-003/3000/0200

Mata jest wykonana z ciętego włókna szklanego, losowo ułożonego i połączonego lepiszczem prosz-
kowym lub emulsyjnym. Maty Sea-Line® są  miękkie, dobrze układają się w formie, bardzo dobrze przesy-
cające się żywicą. Nadają się do laminowania oraz napraw uszkodzeń. Dostępne w gramaturach 150, 300 
i 450 g/1m2

Sea-Line Mata szklana do użycia z żywicą epoksydową 

Dostępne w gramaturach:  450 g/1 m2

Opakowanie:   3 m2

 m2 zł 49,50 

Mata jest wykonana z ciętego włókna szklanego, losowo ułożonego i połączonego lepiszczem prosz-
kowym lub emulsyjnym. Maty Sea-Line® są  miękkie, dobrze układają się w formie, bardzo dobrze przesy-
cające się żywicą. Nadają się do laminowania oraz napraw uszkodzeń. Dostępne w gramaturach 150, 300 
i 450 g/1m2

Sea-Line Mata szklana do użycia z żywicą poliestrową  

Dostępne w gramaturach:  150, 300 g/1 m2

Opakowanie:   1 m2; 3 m2

1 m2 zł 19,-   3 m2 zł 33,-

Gram Pak  Kod

150 g  1 m2 SLTM-001/1000/0150

300 g  1 m2 SLTM-001/1000/0300

150 g  3 m2 SLTM-001/3000/0150

300 g  3 m2 SLTM-001/3000/0300

Zestaw specjalnie dobranych narzędzi do laminowania. Zawiera 
wszystko co jest niezbędne: dwa odporne wałki poliamidowe 10 cm 
tzw. „koty”, odpowiednią kuwetę i rączkę, taśmę malarską szer. 3 cm, 
kubek miarowy niezbędny do odmierzania żywicy, rękawice nitrylowe, 
mieszadło. 

Kupując zestaw masz gwarancję prawidłowego doboru narzędzi i 
oszczędzasz 20%!

komplet: | CMSZ-Z

Sea-Line Zestaw Z do laminowania

Opakowanie: 1 szt.

zł 25,-
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poradnik CIECH Sarzyna

Przedstawiamy kilka produktów na bazie żywic epoksydo-
wych z grupy Epidian® które z powodzeniem są stosowane w 
szkutnictwie.  

Klejenie: Epidian 5 + Utwardzacz PAC
Ta kompozycja stanowi doskonały klej do drewna, sklejki, płyt OSB 
i innych materiałów gdzie wymagana jest duża elastyczność spoiny 
np. klejenia cienkich blach, gumy, itp. Utwardzacz PAC jako jedyny 
możemy dawkować w szerokim zakresie - od 50 do 100 części wa-
gowych na 100 części wagowych żywicy. Im więcej utwardzacza do-
damy, tym otrzymamy bardziej elastyczną spoinę. Zarówno żywica 
jak i utwardzacz są dość gęste, nie spływają z klejonych powierzchni. 
Klejone elementy należy posmarować obustronnie klejem, a następ-
nie ścisnąć i pozostawić na 24 godz. do utwardzenia. Nadmiar kleju 
należy usunąć w fazie płynnej. Klejenie jest bardzo mocne, w więk-
szości przypadków prędzej pęknie klejony materiał niż spoina. Spoina 
jest w 100% wodoodporna.

Laminowania z matą emulsyjną: Epidian 53 + utwardzacz Z1, 
albo utwardzacz IDA 
Ta kompozycja szczególnie dobrze nadaje się do laminowania zarów-
no nowych elementów jak i dokonywania napraw laminatu poliestro-
wo szklanego.  Żywica ma średnią lepkość, którą dodatkowo obniża 
użycie utwardzacza Z1 (12 części wagowych) lub IDA (40 części 
wagowych). Ponieważ żywica Epidian 53 modyfikowana jest styre-
nem, kompozycja ta rozpuszcza także preparację mat emulsyjnych, 
przeznaczonych generalnie do użycia z żywicami poliestrowymi. Jeśli 
do laminowania używamy mat emulsyjnych, które są najpopularniej-
szym typem mat na rynku, lub po porostu nie wiemy jaką posiadamy 
matę, optymalnym wyborem będzie opisana tu kompozycja. Mie-
szaniny tej można używać także do klejenia, jednak spoina będzie 
zdecydowanie sztywniejsza. Uwaga: Epidianu 53 nie można używać 
w kontakcie ze styropianem.

Laminowanie ręczne, szpachlowanie: 
Epidian 601 + utwardzacz Z1, albo utwardzacz IDA
Epidian 601 to najbardziej uniwersalna żywica oferowana przez Sa-
rzynę. Całkowicie transparentna, o niskiej do średniej lepkości i do-
skonałych właściwościach fizykochemicznych po utwardzeniu może 
służyć do budowy łodzi lub ich elementów z laminatu epoksydowego 
zbrojonego szkłem lub węglem. Doskonale nadaje się do laminowa-
nia ręcznego, a co za tym idzie również do naprawy uszkodzeń łodzi 
wykonanych z laminatu poliestrowo szklanego. Dodając wypełniacz 
np. mikrosfery możemy na jej bazie przygotować lekką szpachlówkę, 
albo zagęścić ja do konsystencji kitu za pomocą krzemionki koloidal-
nej. Dobrze nadaje się także do klejenia wszelkiego rodzaju materia-
łów za wyjątkiem tworzyw PE i PP.

Laminowanie z użyciem próżni, impregnacja:  
Epidian 6011 + Utwardzacz IDA dzięki swojej bardzo niskiej lepkości 
doskonale sprawdzi się tam, gdzie głębokie wnikanie żywicy w ma-
teriał ma kluczowe znaczenie. Idealna do procesów próżniowych jak 
infuzja, RTM, vacum bagging, ale także jako rodzaj impregnatu bądź 
tez lakieru epoksydowego do nasączania i pokrywania porowatych 
materiałów takich jak drewno, pianka PU, beton, itp. Żywica Epidian 
6011 jest zupełnie bezbarwna i z utwardzaczem IDA daje gładką i 
suchą (pozbawioną tłustego nalotu) powierzchnię. Powłoka ta nie 
jest odporna na UV, tak więc w zastosowanych zewnętrznych powin-
na zostać pomalowana albo pokryta dodatkowo kilkoma warstwami 
lakieru poliuretanowego.   

Szybkie naprawy, praca w zimnie i wilgoci: żywica Epidian 
+ utwardzacz TFF
Utwardzacz TFF cechuje się tym, że można pracować nim w obniżo-
nej temperaturze (do 5 st. C) oraz wysokiej wilgotności, (na wilgotne 
lub mokre podłoże). Kompozycje z utwardzaczem TFF sprawdzą się 
w nieogrzewanych halach, warsztatach lub pod chmurką. Do szyb-
kich napraw laminatu możemy używać żywic Epidian 53 i Epidian 
601 dodając do nich 27 części wagowych utwardzacza TFF. Jako 
szybkiego kleju możemy używać żywicy Epidian 5 z utwardzaczem 
TFF w proporcji 26 części wagowo. Utwardzacz TFF jest dość gęsty, 
ma brązowy kolor, a więc zabarwia żywicę na kolor ciemnożółty. Jest 
bardzo reaktywny, więc trzeba przygotowywać małe porcje, które 
stosunkowo szybko będziemy mogli zużyć. 
Są to oczywiście tylko przykładowe sposoby użycia i kompozycje, a 
ograniczeniem w stosowaniu różnych kombinacji żywic, utwardza-
czy wraz z innymi materiałami jest w zasadzie tylko ludzka pomy-
słowość. 

Maciej Ratowski CIECH Sarzyna, Paweł Ryżewski farbyjachtowe.pl

Głównymi produktami Grupy są: soda kalcynowana, środki ochrony roślin oraz żywice poliestro-
we i epoksydowe produkowane w CIECH Sarzyna S.A. Firma jest jedynym producentem żywic 
epoksydowych na terenie Polski. Z bogatej gamy produktów zakładów Ciech Sarzyna chcieliby-
śmy przybliżyć kilka kompozycji żywic epoksydowych Epidian waz z odpowiednim utwardzaczem, 
które z pewnością okażą się pomocne przy budowie oraz naprawach jachtów i łodzi. Oczywiście 
na takiej samej zasadzie mogą być stosowane do naprawy innego sprzętu np. przyczep kampin-
gowych,  w modelarstwie lub po prostu w gospodarstwie domowym. 

Zastosowanie żywic Epidian® produkowanych w CIECH Sarzyna
przy budowie lub naprawach łodzi żaglowych i motorowych
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żywice i zbrojenia

Epidian 5 jest niemodyfikowaną (bezrozpusz-
czalnikową) żywicą epoksydową w formie klarow-
nej, bursztynowej, dość gęstej cieczy. Szczególnie 
nadaje się do klejenia drewna, metali, tworzyw 
sztucznych (za wyjątkiem PE i PP) i szkła.  Żywica 
cechuje się: minimalnym skurczem podczas utwar-
dzania, możliwością utwardzania w temperaturze 
pokojowej, dobrymi właściwościami mechanicz-
nymi i odpornością na działanie wielu czynników 
chemicznych jak oleje, smary, rozcieńczone ługi i 
kwasy oraz odpornością na krótkotrwałe działanie 
temperatury do 80°C. 

Żywica nie rozpuszcza styropianu. Do klejenia 
szczególnie polecana z utwardzaczem PAC.

Właściwości fizykochemiczne:
Gęstość w 25°C: ok. 1,17 g/cm3
Lepkość w 25°C: 20.000 – 30.000 mPas
Liczba epoksydowa: 0,48-0,51 mol/100g

Żywica epoksydowa Epidian 5

Epidian 53 to modyfikowana styrenem żywica 
epoksydowa w formie jasnożółtej, klarownej cieczy 
o średniej gęstości. Doskonale nadaje się do lami-
nowania ręcznego, także z użyciem maty szklanej 
przeznaczonej do żywic poliestrowych, której pre-
paracja rozpuszcza się w styrenie, a także klejenia 
drewna, metali, tworzyw sztucznych (za wyjątkiem 
PE i PP) i szkła. Żywica cechuje się: możliwością 
utwardzania w temperaturze pokojowej, dobrymi 
właściwościami mechanicznymi i odpornością na 
działanie wielu czynników chemicznych jak oleje, 
smary, rozcieńczone ługi i kwasy. 

Do laminowania oraz naprawy laminatu po-
liestrowo-szklanego szczególnie polecana jest z 
utwardzaczem Z1. Rozpuszcza styropian.

Właściwości fizykochemiczne:
Gęstość w 25°C: ok. 1,15 g/cm3
Lepkość w 25°C: 900 – 1.500 mPas
Liczba epoksydowa: 0,41 mol/100g

Żywica epoksydowa Epidian 53

1 kg | OSZE-001/1000

5 kg | OSZE-001/5000

1 kg | OSZE-002/1000

5 kg | OSZE-002/5000

1 kg zł 40,-  5 kg zł 183,-

1 kg zł 44,-  5 kg zł 198,-

Epidian 6011 jest modyfikowaną żywicą 
epoksydową o bardzo niskiej lepkości, w formie 
klarownej cieczy o barwie jasnożółtej. Doskonale 
nadaje się jako syciwo do laminowania ręcznego 
z użyciem zbrojenia szklanego, karbonowego, itp. 
oraz do laminowania z użyciem technik próżnio-
wych. Może być także stosowany do impregnacji 
drewna i innych materiałów porowatych np. pianek 
PU.  Nie rozpuszcza styropianu. Wraz z utwardza-
czem Z1 lub IDA doskonale nadaje się dokonywania 
napraw laminatu poliestrowo szklanego. Atest PZH 
dopuszczający kontakt z woda pitną innymi art. 
spożywczymi.

Właściwości fizykochemiczne:
Postać: niskolepka ciecz
Barwa: jasnożółta do żółtej
Liczba epoksydowa: 0,49-0,51 mol/100g
Temperatura wrzenia: > 150°C
Temperatura zapłonu: 142°C
Gęstość w 25°C: ok. 1,10 g/cm3
Lepkość w 25°C: 200 – 400 mPa s

Żywica epoksydowa Epidian 6011

Epidian 601 jest modyfikowaną żywicą epoksy-
dową o dość niskiej lepkości, w formie klarownej 
cieczy o barwie jasnożółtej. Doskonale nadaje się 
jako syciwo do laminowania ręcznego z użyciem 
zbrojenia szklanego, karbonowego, itp. oraz do 
sporządzania szpachlówek i innych kompozycji z 
wypełniaczami, a także do impregnacji drewna.  
Może być używany także doklejenia wielu ma-
teriałów takich jak drewno, tworzywa sztuczne 
(za wyjątkiem PP i PE), metale, ceramika, itp. Nie 
rozpuszcza styropianu. Wraz z utwardzaczem Z1 
lub IDA doskonale nadaje się dokonywania napraw 
laminatu poliestrowo szklanego. Utwardzona kom-

pozycja jest odporna na oleje, smary, rozcieńczone 
ługi, kwasy i krótkotrwałe działanie temperatury 
do 80 st. Celcjusza. 

Właściwości fizykochemiczne:
Postać: niskolepka ciecz
Barwa: jasnożółta do żółtej
Temperatura wrzenia: ok. 210°C (początek)
Temperatura zapłonu: 180°C
Liczba epoksydowa: 0,50-0,55 mol/100g
Gęstość w 25°C: ok. 1,14 g/cm3
Lepkość w 25°C: 700 – 1100 mPa s

Żywica epoksydowa Epidian 601

1 kg | OSZE-003/1000

5 kg | OSZE-004/5000

1 kg zł 43,- 5 kg zł 195,-

5 kg zł 205,-
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żywice i zbrojenia

Utwardzacz ten znajduje zastosowanie w wa-
runkach obniżonej temperatury oraz przy wysokiej 
wilgotności. Dobra chemoodporność kompozycji 
w wielu środowiskach agresywnych kwalifikuje 
utwardzacz TFF do tworzenia powłok ochronnych 
i antykorozyjnych. Doskonale sprawdzi się także w 
sytuacjach kiedy konieczne jest dokonanie szybkich 
napraw elementów z laminatu, metalu lub drewna. 
Ze względu na dużą reaktywność utwardzacza TFF 
należy przygotować mieszaninę żywicy z utwar-
dzaczem w proporcjach możliwych do przerobu w 
ciągu kilku minut. Czas żelowania 20 min.

Własności:
Lepkość w 25°C: max. 10000 (mPa s)
Gęstość w 20°C: 1,15 - 1,20 g/cm3
Gramorównoważnik: 53

Utwardzacz do żywicy epoksydowej TFF

Utwardzacz IDA do żywic epoksydowych Epi-
dian. Utwardzacz dzięki swojej niskiej lepkości 
oraz zupełnej transparentności szczególnie dobrze 
nadaje się do laminowania z użyciem zbrojenia 
szklanego lub karbonowego oraz gruntowania ma-
teriałów porowatych takich jak drewno, pianka PU, 
beton. Pozwala uzyskiwać  powierzchnię o dosko-
nałej gładkości i wysokim połysku pozbawioną tłu-
stego nalotu na powierzchni utwardzonej żywicy 
(bluszu aminowego). Zapewnia dobre właściwości 
mechaniczne i chemoodporne. Utwardzacz IDA 
posiada atest PZH.

Własności:
Lepkość w 25°C: 150 - 300 (mPa s)
Gęstość w 20°C: 1,01 - 1,03 g/cm3
Liczba aminowa: 200-350 mg KOH/g

Utwardzacz do żywicy epoksydowej IDA

0,5 kg | OSUT-003/500,  5 kg | OSUT-003/5000, 40 kg | OSUT-003/40000

1 kg | OSUT-004/1000

0,5 kg zł 25,- 
5 kg zł 189,- 40 kg zł 1230,-

 1 kg zł 48,-

Utwardzacz ten ma formę bezbarwnej, rzadkiej 
cieczy o charakterystycznym zapachu „myszy”. 
Dzięki swojej niskiej lepkości polecany jest do two-
rzenia laminatów epoksydowo szklanych w proce-
sie laminowania ręcznego jak i z użyciem próżni 
oraz do naprawy laminatu poliestrowo szklanego. 
Utwardzacz Z1 jest b. wydajny i tworzy dość 
sztywny kompozyt o podwyższonej odporności na 
temperaturę. Czas żelowania ok. 35 min.

Lepkość w 25°C: 20 - 30 mPas
Gęstość w 20°C: 0,98 g/cm3
Gramorównoważnik: 24

Utwardzacz do żywicy epoksydowej Z1

Utwardzacz ten ma formę dość gęstej, bursz-
tynowej cieczy. Szczególnie polecany jest wszędzie 
tam, gdzie wymagana jest elastyczność spoiny. 
Jako jedyny z utwardzaczy może być dozowany do 
żywicy w szerokim zakresie: od 50 do 100 części 
wagowych PAC na 100 części żywicy Epidian. Im 
większa jest ilość utwardzacza, tym tworzy on bar-
dziej elastyczną spoinę. Z tego powodu szczególnie 
nadaje się do klejenia elementów elastycznych lub 
pracujących takich jak drewno, cienkie blachy, 
guma, itp. Czas żelowania ok. 180 min.

Lepkość w 25°C: 10.000-25.000 mPas
Gęstość w 20°C: 1,2 g/cm3
Gramorównoważnik: 120-200

Utwardzacz do żywicy epoksydowej PAC

0,8 kg | OSUT-002/0800

4 kg | OSUT-002/4000

125 ml | OSUT-001/0125
1 kg | OSUT-001/1000

4,5 kg | OSUT-001/4500
20 kg | OSUT-001/20000

1 kg zł 44,-  4 kg zł 189,-

125 ml zł 9,- 1 kg zł 48,- 
4,5 kg zł 179,- 20 kg zł 735,-

Żywica

Epidian 5

Epidian 53

Epidian 601

Epidian 6011

Utwardzacz Z1 

wagowo na 100g żywicy

12g

10g

13g

12g

Żywica

Epidian 5

Epidian 53

Epidian 601

Epidian 6011

Utwardzacz PAC 

wagowo na 100g żywicy

60-100g

50-80g

60-100g

60-100g

Żywica

Epidian 5

Epidian 53

Epidian 601

Epidian 6011

Utwardzacz PAC 

wagowo na 100g żywicy

60-100g

50-80g

60-100g

60-100g

Żywica

Epidian 5

Epidian 53

Epidian 601

Epidian 6011

Utwardzacz TFF

wagowo na 100g żywicy

26g

22g

27g

24g



B-Pack: (105/205) 5 kg + 1 kg = 6 kg
| WSZE-003/6000/205

B-Pack: (105/206) 5 kg + 1 kg = 6 kg
| WSZE-004/6000/206

Opakowanie: 5 kg żywicy + kilogram utwardzacza (6 kg mieszaniny)
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Idealny zestaw do dokonywania drobnych prac na jachcie. Klejenie, szpachlowanie, wypełnianie i trwa-
łe łączenie elementów ze sklejki, drewna, drewna z laminatem poliestrowym, drewna z metalem, metalu 
z laminatem, wszystko to zrobisz za pomocą zestawu Mini Pack, w skład którego wchodzi: 250g żywicy, 
50g utwardzacza, 403 mikrowłóknina, 407 wypełniacz małej gęstości,  3 kubeczki do mieszania, 2 pary 
rękawiczek, 2 patyczki do mieszania i 2 dozowniki.

| WSZE-005/0300/205

West System Mini Pack

Opakowanie: 250g+50g=300g

zł 99,-

Komplet składający się z 1 kg żywicy epoksydowej 105 o niskiej lepkości oraz 0,2 kg utwardzacza 
205 – standardowy lub 206 wolny. Zestaw nadaje się idealnie do wykonywania średniej wielkości prac na 
jachcie takich jak trwałe klejenie ze sobą wszystkich materiałów, szpachlowanie, wypełnianie, laminowanie 
i powlekanie. Żywica tworzy cienki film o znakomitej rozlewności i gładkości, żeluje na kolor bezbarwny co 
pozwala łatwo uzyskać naturalne wykończenie drewna, także używając zbrojenia szklanego. Do zestawu 
dostępne są pompki dozujące, wałki do rozprowadzania żywicy oraz szeroki wybór wypełniaczy i zbrojeń 
szklanych. Połączenia są 100% odporne na działanie wody i bardzo mocne. 

A-Pack: (105/205) 1kg + 0,2 kg = 1,2 kg
| WSZE-001/1200/205

A-Pack: (105/206) 1kg + 0,2 kg = 1,2 kg
| WSZE-002/1200/206

West System A Pack
zł 199,-

Komplet składający się z 5 kg żywicy epoksydowej 105 o niskiej lepkości oraz 1 kg utwardzacza 205 
– standardowy lub 206 wolny. Zestaw nadaje się idealnie do wykonywania dużych prac na jachcie takich 
jak trwałe klejenie ze sobą wszystkich materiałów, szpachlowanie, wypełnianie, laminowanie i powlekanie. 
Żywica tworzy cienki film o znakomitej rozlewności i gładkości, żeluje na kolor bezbarwny co pozwala 
łatwo uzyskać naturalne wykończenie drewna, także używając zbrojenia szklanego. Do zestawu dostępne 
są pompki dozujące, wałki do rozprowadzania żywicy oraz szeroki wybór wypełniaczy i zbrojeń szklanych. 
Połączenia są 100% odporne na działanie wody i bardzo mocne. 

West System B Pack
zł 687,-

Opakowanie: 1 kg żywicy + 0,2 kg utwardzacza (1,2 kg mieszaniny)

Junior Pack to najmniejszy komplet żywica + utwardzacz z rodziny West System składający się z 0,5 
kg żywicy 105 oraz 0,1 kg utwardzacza standardowego 205, czyli 0,6 kilograma mieszaniny. Żywica w 
tym zestawieniu może być utwardzana w szerokim przedziale temperatur poczynając +5 st. C. tworząc 
bardzo mocne struktury o znakomitej odporności na działanie wody. Znakomita przyczepność żywicy 105 
pozwala na użycie jej jako kleju, lakieru, żywicy do laminowania (drobne naprawy), a po dodaniu wypełnia-
cza także do szpachlowania. Żywica epoksydowa 105 ma  wysoki punkt zapłonu i nie wydziela oparów, a 
w procesie utwardzania nie kurczy się. 

J-Pack: (105/205) 
| WSZE-005/0600

West System Junior Pack
zł 117,-

Opakowanie: 0,5 kg żywicy + 0,1 kg utwardzacz



str. 48
w

w
w

.f
ar

b
yj

ac
h

to
w

e.
pl

żywice i zbrojenia

Wypełniacze do szpachlowania

Wypełniacze do klejenia
402 włókno szklane Roz-

drobniona mieszanka włókien 
szklanych to wypełniacz o wyso-
kiej gęstości składający się z luź-
nego posiekanego szkła i innych 
wypełniaczy. Przeznaczony jest 
do zbrojenia małych struktur z 
laminatu oraz napraw niedużych 
uszkodzeń mechanicznych lami-
natów z włókna szklanego.

250g | WSWP-002/0250150g | WSWP-010/402

404 wypełniacz dużej gę-
stości (high-density filler). Wy-
pełniacz opracowany z myślą o 
maksymalnym zwiększeniu siły 
spoiny podczas klejenia kon-
strukcyjnego w miejscach gdzie 
przewidywane jest cykliczne 
występowanie dużych naprężeń 
dynamicznych. Dodawać 35 do 
60% wagowo do mieszaniny 
żywicy i utwardzacza w zależ-
ności od pożądanej gęstości. 
Kolor biały.

405 mieszanka do spoino-
wania (filleting blend). Zawiera 
mieszaninę włókien celulo-
zowych i innych wypełniaczy. 
Przeznaczona do spoinowania i 
wszędzie tam, gdzie wymagane 
jest naturalne wykończenie w 
kolorze zbliżonym do drewna. 
Dodawać 15 do 25% wagowo do 
mieszaniny żywicy i utwardza-
cza w zależności od pożądanej 
gęstości. Kolor brązowy.

60g | WSWP-004/0060150g | WSWP-003/0150

406 krzemionka koloidalna (colloidal silica). Zagęszczacz do 
wszechstronnego zastosowania, nadaje się do klejenia, wypełniania 
ubytków i spoinowania. Może 
być używany, aby zapobiegać 
spływaniu żywicy z powierzchni 
pionowych i sufitów oraz aby 
kontrolować gęstość żywicy. 
Często używany w połączeniu 
z innymi wypełniaczami np. do 
zwiększania gęstości mas szpa-
chlowych. Dodawać 3 do 8% 
wagowo do mieszaniny żywicy 
i utwardzacza w zależności od 
pożądanej gęstości. Kolor bia-
ło-szary.

407 wypełniacz małej gęsto-
ści (low-deisty filler). Mieszanka 
na bazie mikrosfer używana to 
tworzenia masy szpachlowej, 
która jest łatwa do szpachlowa-
nia i posiada bardzo dobry sto-
sunek wytrzymałości do masy. 
Dodawać 20 do 40% wagowo do 
mieszaniny żywicy i utwardzacza 
w zależności od pożądanej gę-
stości. Utwardza się na ciemny 
czerwono – brązowy kolor.

50g | WSWP-006/0050150g | WSWP-005/0150

410 mikrosfery (Microlight TM).  
Wypełniacz idealny do tworzenia 
lekkich i łatwych w obróbce mas 
szpachlowych. Mikrosfery łatwo 
łączą się z mieszaniną epoksydową 
w proporcji 7 do 16% wagowo. 
Tworzy powierzchnie doskonale 
nadającą się do malowania. Nie 
jest polecana do powierzchni na-
rażonych na wysokie temperatury 
i z tej przyczyny nie jest polecane 
pokrywanie jej ciemnymi kolorami. 
Po utwardzeniu kolor kremowy.

zł 49,-

zł 49,-

zł 41,-

zł 69,-

zł 45,-

zł 57,-

408 mikrowłókna Mieszani-
na delikatny włókien przezna-
czona jako dodatek do żywicy 
wymieszanej już z utwardza-
czem w celu jej zagęszczenia 
i poprawienia wytrzymałości. 
Służy głównie jako dodatek 
stosowany do klejenia ponieważ 
nadaje żywicy odpowiednią kon-
systencję, która znakomicie wy-
pełnia spoinę, wzmacnia ją. Kolor 
mieszanki beżowo – biały.

150g | WSWP-004/0010150g | WSWP-013/0150

409 mikrosfery Wypełniacz niskiej gęstości (lekki) bazujący na 
mikrokulkach szklanych opracowany do wypełniania i szpachlowania 
laminatu poliestrowo-szklanego. 
Dodany do żywicy West System 
wymieszanej uprzednio z utwar-
dzaczem w ilości 10-25% wa-
gowo tworzy gładką, kremową 
pastę idealną do wyrównywania 
powierzchni laminatu np. po 
dokonanej naprawie. Użyta pod 
linią wody musi zostać zabez-
pieczona dodatkowo kilkoma 
warstwami epoksydy.

zł 43,-

zł 42,-



Wałki
790 Wałek gąbkowy (foam 

roller cover) wałek gąbkowy do 
laminowania o średnicy 4.5cm

7˝ | WSAM-003/1 szt.   zł 21,-
3˝ | WSAM-004/1 szt.   zł 17,-

7˝ | WSAM-001/1 szt.   zł 19,-
3˝ | WSAM-002/2 szt.   zł 11,-

791 Rączka do wałka 
(roller frame)

301 Mini Pumps – zestaw 
pompek nakręcanych na zbior-
niki z żywicą i utwardzaczem. 
Pompki w łatwy i szybki sposób 
pozwalają odmierzyć właściwe 
ilości obu składników. Pompki 
są tak skalibrowane aby jednym 
naciśnięciem odmierzyć właści-
wą ilość żywicy i utwardzacza 
(25g + 5g).

Pompki

  240g | WSKL-008/0240

1000g | WSKL-010/1000

do A-pack’a | WSAP-001/2 szt.

do B-pack’a | WSAP-002/2 szt.

West System G/flex to 
płynna żywica epoksydowa z 
utwardzaczem, która po utwar-
dzeniu jest około 30% bardziej 
elastyczna od standardowej ży-
wicy. Idealna nadaje się do trwa-
łego i wodoodpornego klejenia 
włókna szklanego, metali w tym 
szczególnie aluminium, tworzyw 
sztucznych oraz wilgotnego i 
trudnego w klejeniu drewna.

G/flex elastyczna żywica epoksydowa A Pack zł 88,-  B Pack zł 91,- 
C Pack zł 94,-  240ml zł 157,- 1000ml zł 174,-
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Pigment specjalnie opra-
cowany do barwienia żywicy 
epoksydowej na bazie rozcień-
czalników aktywnych, które ule-
gają wbudowaniu w strukturę 
polimeru.
Dostępny w kolorach:
• 501 white pigment - biały,
• 502 black pigment - czarny,
• 503 grey pigment – szary,
• 505 blue pigment – niebieski,

Pigment

000g | WSTS-001/200/10 - 275 zł
000g | WSTS-001/200/5 - 139 zł
000g | WSTS-002/135/5 - 167 zł
000g | WSTS-003/450/5 - 189 złPigment | WSWP-008/0125

Tkaniny West System ofe-
ruje zbrojenia szklane w formie 
tkanin o różnej gramaturze i 
splocie, przeznaczone do budo-
wy kompozytów epoksydowych 
i do naprawy laminatów także 
poliestrowych.

Zbrojenia szklane
zł 60,- zł 275,-

Six10 – Dwuskładnikowy, 
epoksydowy klej konstrukcyjny 
i wypełniacz w odmierzającej 
tubie z nakręcanym miesza-
czem (mikserem). Doskonały 
do trwałego, wodoodpornego, 
konstrukcyjnego klejenia i wy-
pełniania. Klei laminat poliestro-
wy i epoksydowy drewno, metal 
i beton.

Klej Six10

200g | WSKL-001/0200Six10 | WSKL/001/0190

G5 uniwersalny 5 minutowy 
klej epoksydowy, idealny do 
wszelkiego klejenia i napraw, 
używany jako szybki łącznik. 
Bardzo łatwy w użyciu, proste 
proporcje 1:1, wiąże w ciągu 
5 min.

Klej G5
zł 99,- zł 105,-

Rączka do wałka
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Ambermarine 2+1 to uniwersalna żywica epoksydowa, która ma postać klarownej cieczy o średniej 
lepkości i barwie jasnożółtej. Doskonale nadaje się do naprawy sprzętu pływającego i kampingowego 
wykonanego z laminatu, zastosowań dekoracyjnych i hobbystycznych takich jak wytwarzanie biżuterii, 
zalewanie przedmiotów, robienie drobnych odlewów, wylewania powierzchni blatów, modelarstwa. Nadaje 
się również do laminowania z użyciem tkaniny szklanej, klejenia drewna, metalu, szkła i większości innych 
materiałów (poza PP i PE), impregnowania drewna, betonu i innych porowatych powierzchni, tworzenia 
powłok bezrozpuszczalnikowych. 

| AMZE-004/652/0750KPL

Ambermarine żywica epoksydowa uniwersalna 2+1

Opakowanie: 500g+250g

zł 39,-

Tkanina o splocie płóciennym 1:1 tkana z rowingu szklanego. Doskonale nadaje się do zbrojenia 
laminatu epoksydowego i poliestrowego oraz do laminowania drewna. Pozwala uzyskać większy udział 
zbrojenia w laminacie w porównaniu z matą, oraz wykorzystać kierunkowe ułożenie włókien szklanych. 
Nadaje się także do laminowania drewna. Dobrze przesyca się żywicą i łatwo układa. Doskonale sprawdza 
się do naprawy i budowy elementów z laminatu poliestrowo-szklanego. 

Amber Marine Tkanina szklana 200 g/m2
1 m2 zł 24,- 

Mata sklejona z ciętego rowingu szklanego lepiszczem proszkowym. Nadaje się do laminowania 
zarówno żywica epoksydową jak i poliestrową. Łatwo układa się nawet na skomplikowanych kształtach i 
dobrze przesyca żywicą. Doskonale sprawdza się do naprawy i budowy elementów z laminatu poliestro-
wo-szklanego. 

Amber Marine Mata szklana 400 g/m2
1 m2 zł 24,-

Dostępne w gramaturach:  400 g/1 m2

Opakowanie:   1m2; 3m2

Dostępne w gramaturach:  200 g/1 m2

Opakowanie:   1m2; 3m2

Gram Pak  Kod

200 g  1 m2 SLTM-003/1000/200

Gram Pak  Kod

400 g  1 m2 SLTM-003/1000/400

Zestaw G do naprawy żelkotu
Zestaw specjalnie dobranych narzędzi do naprawy uszkodzeń żelkotu. Zawiera wszystko co jest 

niezbędne do dokonania naprawy: elastyczne szpachelki plastikowe, papier wodny 600 do wygładzenia 
żelkotu, taśmę malarską szer. 3 cm, rękawice nitrylowe, mieszadło. 

Kupując zestaw masz gwarancję prawidłowego doboru narzędzi i oszczędzasz 20%!

zł 21,-

Komplet: 1 szt. | CMSZ-G





Opakowania:  kartusz 300 ml.

Wydajność: kartusz 300 ml. wystarcza na 5 m fugi o wymiarach 10x5 mm. 

Primer:  Sika Primer 209 T 

Szybkość utwardzania:  3mm / 24 godziny 

Wytrzymałość na rozciąganie:  1N / mm2

Opakowania:  kartusz 300 ml. oraz unipack 600 ml.

Wydajność: kartusz 300 ml. wystarcza na 6 m fugi o wymiarach 10x5 mm. 

Primer:  na powierzchnie porowate Sika Primer 290 DC 

Szybkość utwardzania:  4mm / 24 godziny 

Wytrzymałość na rozciąganie:  4N / mm2

Opakowania:  kartusz 300 ml.

Wydajność: kartusz 310 ml. wystarcza na 10 m fugi o wymiarach 5x5 mm. 

Primer:  na powierzchnie porowate Sika Primer 290 DC 

Szybkość utwardzania:  3mm / 24 godziny 

Wytrzymałość na rozciąganie:  1,8N / mm2

Elastyczny klej konstrukcyjny o wysokiej przyczepności i wytrzymałości mechanicznej na bazie jed-
noskładnikowego poliuretanu. Przeznaczony do klejenia konstrukcyjnego, montowania osprzętu pokłado-
wego, okuć, wantowników oraz relingów. Utwardza się pod wpływem wilgoci z otoczenia tworząc trwały 
elastomer. Odporna na wodę słodką i słoną,  może być szlifowany i malowany, niekorozyjny, bezzapachowy, 
bezrozpuszczalnikowy spełnia wymogi powolnego rozprzestrzeniania się ognia. Doskonała przyczepność 
do szerokiej gamy powierzchni jak laminat, metale, drewno, itp.

Sikaflex 292i

Elastyczny klej  do wklejania szkła organicznego (poliwęglan, pleksi, itp. tworzywa sztuczne), na bazie 
jednoskładnikowego poliuretanu. Utwardza się pod wpływem wilgoci z otoczenia tworząc trwały elasto-
mer. Tworzy spoinę o wysokiej elastyczności odporną na działanie promieni UV, wodę słodką i słoną,  może 
być szlifowany i malowany, niekorozyjny, bezzapachowy, bezrozpuszczalnikowy spełnia wymogi powolne-
go rozprzestrzeniania się ognia. 

Sikaflex 295UVi

Kolory:  SKUS-295/0300/black

 SKUS-295/0300/white

Jednoskładnikowa elastyczna masa poliuretanowa o właściwościach uszczelniających i klejących do 
zastosowań morskich. Utwardza się pod wpływem wilgoci z otoczenia tworząc trwały elastomer. Odporna 
na wodę słodką i słoną,  może być szlifowany i malowany, niekorozyjny, bezzapachowy, bezrozpuszczalni-
kowy spełnia wymogi powolnego rozprzestrzeniania się ognia. Doskonała przyczepność do szerokiej gamy 
powierzchni jak laminat, metale, drewno, itp.

Sikaflex 291i

Uszczelniacz do pokładów z drewna tropikalnego (teak, iroko, itp.), na bazie jednoskładnikowego 
poliuretanu. Po utwardzeniu, zachowuje elastyczność, nadaje się do szlifowania i jest odporny na promie-
nie UV. Posiada dobrą rozlewność, szczelnie wypełnia rowki i nie pozostawia zamkniętych pęcherzyków 
powietrza w fudze. Drewmo przed fugowaniem powinno być suche (max. 12% wilgotności), odpylone i 
odtłuszczone, a następnie zagruntowane Sika Primer 290 DC. Dno rowka należy wykleić taśmą dylatacyjną 
dostępną w szer. 4 i 6 mm.

Sikaflex 290i DC

Kolor:  czarny 

300 ml. | SKUS-290/0300/black

600 ml. | SKUS-290/0600/black

Kolor:  SKUS-291/0300/black

  SKUS-291/0300/white

  SKUS-291/0300/wood

Opakowania:  kartusz 300 ml. oraz unipack 600 ml.

Wydajność: kartusz 300 ml wystarcza na 10 m fugi o wymiarach 5x5 mm. 

Primer:  Sika Primer 290 DC 

Szybkość utwardzania:  3mm / 24 godziny 

Wytrzymałość na rozciąganie:  1,3N/mm2

 300 ml zł 43,-  600 ml zł 71,-

 400 ml biała zł 35,- 
600 ml biała zł 40,- 300 ml zł 32,-

 300 ml zł 57,-  600 ml zł 79,-

 400 ml zł 36,-  300 ml zł 39,-

str. 52 kleje i uszczelniacze

w
w

w
.f

ar
b

yj
ac

h
to

w
e.

pl
Sika produkty

Kolor:  biały 

300 ml. | SKUS-292/0300/white

600 ml. | SKUS-292/0600/white
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Opakowania:  kartusz 300 ml.

Szybkość utwardzania:  4mm / 24 godziny 

Wytrzymałość na rozciąganie:  1,8N/mm2

Jednoskładnikowa, trwale elastyczna poliuretanowa masa klejąco uszczelniająca przeznaczona spe-
cjalnie do wklejania szyb ze szkła mineralnego, bezpośrednio w konstrukcje okrętowe. Produkt cechuje 
się duża siłą wstępnego klejenia, doskonałą charakterystyką pracy, odpornością na starzenie się, warunki 
pogodowe oraz promieniowanie UV, doskonałą przyczepnością do wielu podłoży po odpowiednim ich 
przygotowaniu. Może być pokrywana większością farb. Nie zawiera rozpuszczalników, produkt niskoemi-
syjny. Wytwarzana zgodnie z normami jakości ISO 9001/14001

Sikalfex 296

Uniwersalny, trwale plastyczny, klej i uszczelniacz hybrydowy na bazie technologii Silane Terminated 
Polymer (STP). Posiada doskonałą odporność na trudne warunki morskie, może być używany w bardzo 
wielu zastosowaniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz pod linią wodną. Odporny na UV oraz 
odporny na pleśń. Doskonale przywiera do metali nieżelaznych, może być malowany większością farb. 
Bardzo nisko emisyjny, nie zawiera rozpuszcalników.  

Sikalfex 591

Kolor:  SKUS-591/biały

 SKUS-591/czarny

 SKUS-591/brązowy

 SKUS-591/szary

Kolor:  SKUS-296/czarny

Opakowania:  unipack 600 ml.

Wydajność:  teoretyczne zużycie 0,6 kg / 1mm

Szybkość utwardzania:  3mm / 24 godziny 

Wytrzymałość na rozciąganie:  1N/mm2

zł 52,-

zł 84,-

Opakowania:  kartusz 300 ml, 600 ml

Szybkość utwardzania:  4mm / 24 godziny 

Wytrzymałość na rozciąganie:  1,8N/mm2

Klej o rzadkiej konsystencji poliuretanowy do wklejania pokładu. Produkt łatwo się rozprowadza a 
wydłużony czas przylepności pozwala na zastosowanie go przy dużych powierzchniach.

Sikalfex 298

Klej jednoskładnikowy o gólnym zastosowaniu, poliuretanowy. Odporny na warunki atmosferyczne, 
wode słodką i słoną. Służy do łączenia ze sobą i uszczelniania stali, aluminiu, metali kolorowych, ceramiki, 
szkła, drewna i tworzyw sztucznych.

Sikalfex 221

Kolor:  SKUS-221/0300/white

 SKUS-221/0300/grey

 SKUS-221/0300/black

Kolor:  SKUS-298/0600/wood

Opakowania:  unipack 600 ml.

Wydajność:  teoretyczne zużycie 0,6 kg / 1mm

Szybkość utwardzania:  3mm / 24 godziny 

Wytrzymałość na rozciąganie:  1N/mm2

300 ml zł 25,-  600 ml zł 39,-

zł 59,-

Dla pojemności 600 ml w kodzie 
zamiast 300 proszę wstawić 600



Sika Primer 290 DC

Sika Activator 205

Opakowanie: 250 ml. Opakowanie: 250 ml. 

Opakowanie: 250 ml.Opakowanie: puszka 250 ml. 

 i 1000 ml.

Primer na podłoża szorstkie 
jak drewno lub zmatowiony żel-
kot. Przeznaczony do gruntowa-
nia drewna tropikalnego.

250ml | SKPR-290/0250

1000ml | SKPR-290/1000

Primer do szkła organicz-
nego – poliwęglanu, pleksi, itp. 
Przeznaczony do gruntowania 
tworzyw sztucznych i po-
wierzchni malowanych.

Sika® Aktivator jest cie-
kłym, bezbarwnym preparatem 
do czyszczenia i aktywowania 
gładkich powierzchni takich jak 
szyby także ze szkła organicz-
nego, lakiery i inne powłoki ma-
larskie, żelkot, niektóre metale 
przeznaczonych do wklejania 
lub uszczelniania materiałami z 
grupy Sikaflex®. Nie stosować na 
powierzchnie porowate.

250ml | SKPR-MMP/0250250ml | SKAP-001/0250

Sika MultiPrimer jest uni-
wersalnym gruntem używanym 
w celu polepszenia przyczepno-
ści dowolnych  klejów Sikaflex 
do wielu podłoży: drewno (teak, 
mahoń, sosna oregońska i ko-
rek), metal (aluminium i stal gal-
wanizowana), tworzya sztuczne 
i powierzchne malowane. 

Sika Primer 209 N

Sika MultiPrimer Marine

250ml | SKPR-209/0250

250 ml zł 164,-

zł 69,-

250 ml zł 100,-  
1000 ml zł 262,-

zł 72,-
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Podłoże Sikaflex 291i Sikaflex 295UV Sikaflex 292i Skaflex 591 Sikaflex 
 Sikaflex 298   Sikaflex 296  290DC  PRO

Aluminium APC>SA100 APC>SA205>SMM APC>SA205>SMM APC>SA205 -

Alu.  anodowane SA100 SA100 APC>SA100 SMM -

Stal nierdzewna APC>SA100 APC>SA205>SMM APC>SA205>SMM SA205 -

Stal ocynkowana APC>SA205>SMM APC>SA205>SMM APC>SA205>SMM SA205 -

Metale nieżelazne - APC>SA205>SMM - APC>SA205>SMM -

Metal z farbą gruntującą SA100 APC>SA100>SMM APC>SA100>SMM SA205 -

Powłoka malarska 2K SA100 SA100 SA100>SP206GP SA205 -

Laminat PS żelkot SA100 APC>SP209D APC>SP209D APC>SA205 -

Lamina PS surowy GRV>SP290DC GRV>SP290DC GRV>SA205>SP290DC GRV>SMM -

Twarde PCV SP290DC SA05>SP290DC SP290DC -

Szkło organiczne - APV>SP209D - - -

Szkło mineralne - SA100>SP206GP SA100 -

Drewno/sklejka SP290DC SP290DC SP290DC SP290DC SP290DC

Drewno teak SP290DC SP290DC - SP290DC SP290DC

LEGENDA
Przygotowanie powierzchni

APC  – matowienie włókniną P240-P320 + oczyszczenie pow.

APV  – matowienie papierem P120-P240 + odkurzanie

GRV  – szlifowanie papierem P60-P80 + odkurzanie

Nota: powyższa tabela zawiera jedynie zestawienie wybranych aplikacji. Pełną informację znajdziecie Państwo w dedykowanych materiałach firmy 
Sika oraz kartach technicznych produktów.

PRODUKTY
SA100   Sika Activator 100

SA205   Sika Activator 205

SP206GP  Sika Primer 206 G+P

SP209N   Sika Primer 209 N

SP290DC  Sika Primer 290 DC



Ten produkt zapewnia prosty sposób samodzielnego wykonania 
zimnej galwanizacji, czyli pokrycia podłoża ochronną warstwą cynku. 
W ten sposób można doskonale zabezpieczyć przed korozją wszel-
kiego rodzaju stalowe i żeliwne 
elementy. Niezależnie od powyż-
szego powłokę tą można pokryć 
farbą nawierzchniową w sprayu. 

400 ml | TKGT-002/0400/zinc

TK Line Metalzinc
Farba wysokocynkowa w sprayu

Opakowanie: 400 ml.

zł 45,-

Farba podkładowa w sprayu o doskonałej przyczepności i odporności. 
Antykorozyjna i odporna na temperaturę do 250oC. Zapewnia prawi-
dłową przyczepność, krycie i gładkość farby nawierzchniowej. 

400ml | TKGT-001/0400/kolor

TK Line Antirust
Farba podkładowa do metalu w sprayu

Opakowanie: 400 ml

zł 45,-

TK Line Antifouling
Farby przeciwporostowe w sprayu

Ochronny spray przeciwporostowy do zabezpieczania przekładni 
oraz śrub. Bazuje na związkach organicznych, nie zawiera związków 
cyny i miedzi. Bezpieczny dla aluminium. Jest to tak zwany twardy 
antifouling, dostosowany do 
dużych i średnich prędkości. 
Wygodny sposób aplikacji na 
skomplikowanych elementach 
jak przekładnie z-drive czy śru-
by. Dostępny w kolorach: biały, 
szary, czarny i transparentny.

Opakowanie: 400 ml

400ml | TKAF-001/0400/kolor

zł 99,-

TK Line Colorspray  
Farby nawierzchniowe do silników w sprayu

Farby przeznaczone są do malowania silników zaburtowych i stacjo-
narnych. Można nimi pokrywać wszystkie elementy silników. Dzięki dużej 
odporności na uszkodzenia mechaniczne, temperaturę do 200oC oraz 
doskonałą przyczepność i szybkie 
schnięcie farby w sprayu TK Line 
doskonale sprawdzają się w reno-
wacji wszelkiego typu silników.

Farby dostępne są w ory-
ginalnych kolorach wszystkich 
głównych producentów silników.

Opakowanie: 400 ml

400ml | TKFN-001/0400/kolor

zł 49,-

TK Line Grease 
Biały smar antykorozyjny

Specjalnie opracowany biały smar antykorozyjny o wysokiej zawar-
tości tlenku cynku. Dzięki swojej kompozycji doskonale przylega do 
wszystkich smarowanych powierzchni i chroni je przed korozją.  Nadaje 
się do wszelkich śrub, zacisków, 
ściągaczy, zawiasów, zamków i 
zamknięć oraz innego osprzę-
tu pracującego w środowisku 
morskim.

Opakowanie: 250 ml

250 ml | TKOS-002/0250

zł 32,-
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TK Line Gear Oil
Olej przekładniowy do silników zaburtowych 
i stacjonarnych

Wysokiej jakości olej do przekładni w spodzinach silników zabur-
towych oraz przekładniach typu z-drive. Lepkość SAE 90, dodatki EP 
150, klasa API GL-4. Zapewnia optymalną pracę przekładni dzięki odpo-
wiedniej lepkości oraz spełnieniu 
wysokich norm jakościowych. 
Doskonale przenosi wysokie i 
zmienne obciążenia, dzięki dużej 
zawartości dodatków EP (extre-
me pressure).  Odpowiada nor-
mie producenta O.M.C. n. 1632.

Opakowanie: 250 ml

250ml | TKOS-001/0250

zł 32,-



Preparat do czyszczenia kadłuba z zabrudzeń olejami, algami i z in-
nych zanieczyszczeń. Jego użycie nie powoduje uszkodzenia farby na 
linii wodnej oraz antyfoulingu. Wystarczy rozpylić preparat na czysz-
czonej powierzchni, poczekać 
aż zajdzie reakcja chemiczna i 
spłukać słodką wodą.

1000 ml | EPKO-008/1000

Epifanes Sepower
Hull Cleaner

Opakowanie: 1000 ml

zł 69,-

Epifanes Seapower
Inflatable Boat Cleaner

Preparat do czyszczenia gumy, przeznaczony do czyszczenia ło-
dzi i powierzchni z gumy, winylu, hypalonu itp. Usuwa brud, tłuszcze, 
smoły, zarysowania po oponach i odbojnicach. Znakomicie nadaje 
się do czyszczenia odbijaczy. 
Spowalnia proces starzenia się 
tych materiałów, zapobiega ich 
wysychaniu i pękaniu. Oczysz-
czone powierzchnie nie stają 
się lepkie na słońcu. Zapobiega 
skrzypieniu odbijaczy.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | EPKO-007/0500

zł 59,-

Środki do codziennej 
pielęgnacji kadłuba i pokładu

Epifanes Seapower
Super Poly Boat Wax

Wosk do żelkotu i farb, zawiera 100% czystego wosku Carnauba 
przez co zapewnia maksymalną ochronę przed wpływem warunków 
atmosferycznych, wody słodkiej i słonej oraz promieniowania UV. Nadaje 
się do stosowania na laminat, me-
tale oraz farby i lakiery wszelkiego 
typu. Zapewnia ich wysoki połysk i 
długotrwałą ochronę. Jednokrot-
ne użycie wosku wystarcza do 
zabezpieczenia kadłuba przez cały 
sezon. Nanosić na szmatkę, nakła-
dać cienką warstwę i pozwolić jej 
całkowicie wyschnąć, polerować 
do uzyskania połysku.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | EPKO-006/0500 zł 69,-

Epifanes Seapower
Color Restorer

Mleczko do czyszczenia żelkotu. Odnawia i przywraca naturalny 
kolor żelkotu bez powodowania uszkodzeń samego żelkotu. Usuwa 
utlenienia, głęboko wżarty brud oraz przebarwienia i przywraca pier-
wotny kolor powierzchni. Nadaje 
się do wszystkich kolorów żelko-
tu, także ciemnych.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | EPKO-005/0500

zł 74,-

Epifanes Seapower
Wash-&-Wax Boat Soap

Szampon do jachtów z woskiem, przeznaczony do codziennego 
mycia jachtów, przyczep kempingowych itp. W odróżnieniu od innych 
detergentów nie zmywa powłoki wosku zabezpieczającego i pozosta-
wia ją nieuszkodzoną i lśniącą. 
Szampon ulega biodegradacji i 
może być stosowany na wszel-
kiego rodzaju powierzchniach: 
farbach, metalach, gumie i 
drewnie.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | EPKO-004/0500

zł 53,-

Płyn do czyszczenia i woskowania żelkotu lub farby. Zawiera naj-
lepszy wosk Carnauba i silikon. Usuwa osady po obijaczach, tłuszcz, 
brud, zacieki i przebarwienia. Trwale przywraca naturalny wygląd i 
połysk żelkotu oraz zabezpiecza 
powierzchnię przed szkodliwym 
działaniem promieni UV oraz 
zanieczyszczeniami. Przed 
użyciem wstrząsnąć. Zmyć 
powierzchnię z luźnego brudu 
i pyłu. Nakładać szmatką lub 
polerką (800 obr./min.).

500 ml | EPKO-003/0500
1000 ml | EPKO-003/1000

Epifanes Seapower
Cleaner & Wax

Opakowanie: 500 ml, 1000 ml

0,5ml zł 59,- 1l zł 99,-
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Wykonana ze 100% naturalnej wełny jagnięcej przeznaczona do 
usuwania defektów powierzchni wykonanych papierem ściernym, 
zmatowień eksploatacyjnych itp. Rekomendowana do pracy po 
papierze ściernym o gradacji 
P1200-1500.

 Komplet | SLAP-001

Średnica: 150 mm.

zł 44,-

Beret Sea-Line

Sea-Line S1 Premium
Pasta polerska

Pasta polerska Sea-Line® S1 Premium gwarantuje otrzymanie bar-
dzo wysokiego połysku na powierzchni w jednoetapowym procesie 
polerowania. Pasta S1 Premium przeznaczona jest do trudnych w po-
lerowaniu rodzajów powierzchni 
jak lakierów (także poliureta-
nowych), plexi lub  poliwęglany 
oraz laminatów. Zastosowane 
ziarno polerskie jednocześnie 
nadaje bardzo wysoki połysk i 
skuteczne usuwa defekty i rysy 
szlifierskie po użyciu papieru 
ściernego.

Opakowanie: 600 g

600 g | SLKP-002/0600

zł 69,-

Sea-Line® pasta polerska S05 jest jednoetapową pastą o wysokiej sile 
cięcia, gwarantująca szybkie usuwanie defektów i rys szlifierskich z 
powierzchni po obróbce papierami ściernymi o gradacji od P800. 
Pasta S05 przeznaczona jest 
przede wszystkim dla firm 
produkujących wyroby, gdzie 
zewnętrzną warstwą jest żelkot 
lub formy wykonane z żelkotu 
narzędziowego oraz przemy-
słowy lakier nawierzchniowy o 
wysokim stopniu twardości.

1kg | SLKP-009/1000

Sea-Line S05
Pasta polerska

Opakowanie: 1 kg

zł 98,-

Sea-Line Brayt S3
Środek do mycia 

Preparat czyszcząco zabezpieczający Sea-Line® S3 to płyn prze-
znaczony do wszystkich rodzajów farb, lakierów - w tym HS, 2K, 
nitro, syntetycznych oraz tworzywa sztucznego, kauczuku, powłok 
żelkotowych, szkła, lusterek 
itp. Zapewnia doskonały wygląd 
oraz powłokę ochronną również 
w przypadku różnych trudnych 
powłok. Środek można nakładać 
ręcznie przy użyciu miękkiego 
ręcznika. Nie zawiera silikonu i 
krzemionki.

Opakowanie: 500 ml

500 g | SLKP-003/0500

zł 49,-

S4 wosk ochronny to  doskonały połysk i długotrwała warstwa 
zabezpieczająca. Obniża przyczepność brudu do powierzchni, tworząc 
zabezpieczającą warstwę hydrofobową. Zalecany jest do powierzchni z 
laminatu i lakierowanych zabez-
pieczając je przed działaniem 
promieni UV. Nie pozostawia 
smug oraz przebarwień.

500 ml | SLKP-004/250

Sea-Line S4 
Wosk Ochronny

Opakowanie: 250 ml.

zł 26,90
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Mleczko polerskie Sea-Line® S2 polerskie to uniwersalny środek 
wykończeniowy do wszelkiego rodzaju lakierów, eliminuje defekty po 
polerowaniu. Polecana do wymagających, ciemnych kolorów. Wysokiej 
jakości minerały polerskie za-
pewniają nieskazitelny, lustrzany 
połysk bez hologramów, a opty-
malna proporcja zawartości ciał 
stałych i spoiwa pozwala utrzy-
mać czystość w miejscu pracy i 
sprawia, że pozostałości produk-
tu są łatwe do usunięcia.
Nie zawiera silikonu.

500 g | SLKP-002/0500

Sea-Line Brayt S2
Mleczko polerskie

Opakowanie: 500 g

zł 57,-



Sea-Line MS Polimer
Masa uszczelniająca

Elastyczna masa przeznaczona do uszczelniania oraz klejenia róż-
nych rodzajów materiałów w dowolnych kombinacjach.

Opakowanie: 100 ml, 200 ml

100 ml | SLRO-001/100/biały
200 ml | SLRO-002/200/czarny
200 ml | SLRO-003/200/bezbarwny

 100 ml biały zł 42,-
200 ml czarny zł 47,- 

200 ml bezbarwny zł 57,-

Sea-Line Color Renovator
Preparat czyszczący

Preparat niezawierający silikonu skutecznie przywracający ory-
ginalny wygląd kolorów  powierzchni: żelkotu (laminatu), lakierów 
poliuretanowych i innych, plastiku, metalu (chrom, mosiądz, stal, 
nierdzewna, aluminium, brąz), 
kamienia (w tym marmuru, te-
rakoty, płytek).

Opakowanie: 500 ml

500 ml | SLKP-007/0500

zł 59,-

C3 to nowoczesny szampon z woskiem.  Silnie nabłyszczający szam-
pon z woskiem do codziennej konserwacji i mycia laminatów oraz 
powierzchni lakierowanych. Szampon C3 przed użyciem silnie wstrzą-
snąć. Niewielką ilość preparatu 
rozpuścić w letniej wodzie i 
umyć powierzchnię. Dokładnie 
spłukać pozostałości wodą. W 
celu uzyskania większego poły-
sku powierzchni po wyschnięciu 
miękką szmatką możliwe jest 
polerowanie ręczne lub mecha-
niczne.

500 ml | SLSC-003/0250

Sea-Line C3
Shampoo with Wax

Opakowanie: 250 ml

zł 29,-

Sea-Line C2
Concentrate Cleaner

C2 to skoncentrowany preparat do czyszczenia uporczywych 
zabrudzeń. Bardzo silny, biodegradowalny, rozpuszczalny w wodzie 
koncentrat przeznaczony do łatwego i skutecznego usuwania za-
nieczyszczeń z powierzchni: 
laminatu, powierzchni lakiero-
wanych, aluminium, PCV, gumy 
oraz tekstyliów tekstyliów.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | SLSC-002/0500

zł 36,-

Sea-Line C4
Teak Cleaner

C4 T do czyszczenia drewna to biodegradowalny, rozpuszczalny w 
wodzie koncentrat przeznaczony do łatwego i skutecznego usuwania 
zanieczyszczeń z powierzchni drewna teakowego, egzotycznego oraz 
pozostałych gatunków drewna. 
Odtwarza barwę, nie pozostawia 
resztek i trudnych do usunięcia 
osadów. Preparat jest bezpiecz-
ny dla mas uszczelniających i 
klejących. Powierzchnię po wy-
schnięciu zabezpieczyć olejkiem 
do teaku.

Opakowanie: 250 ml

500 ml | SLSC-004/0250

zł 25,-

Sea-Line C1 
Super Strong

C1 to prosty sposób na usuniecie porostów i skorupiaków z dna 
łodzi. Ekonomiczny, efektywny i silny, bardzo skuteczny preparat do sa-
modzielnego użycia w celu usunięcia porostów. Preparat należy nanieść 
w niewielkiej ilości na porośnięte/
zabrudzone miejsce, pozostawić 
w miejscu aplikacji na 5 do 15 
minut. Następnie usunąć zabru-
dzenia oraz preparat za pomocą 
czystej wody pod ciśnieniem lub 
przy użyciu miękkiej szczotki 
obficie spłukując wodą.

Opakowanie: 500 ml

500 ml | SLSC-001/0500

zł 49,-

str. 58 kosmetyki

w
w

w
.f

ar
b

yj
ac

h
to

w
e.

pl
mycie i czyszczenie



Specjalny środek opracowany do konserwacji Hypalonu, Neo-
prenu, PCV, gumy syntetycznej. Wnika głęboko w powierzchnię 
poprawiając jej elastyczność i zapobiegając pęknięciom. Nadje się 
także do pianek do nurkowania, 
na deskę i żaglówkę. Może być 
także stosowany na malowane 
powierzchnie jako wosk oraz na 
części podwodne małych jed-
nostek jako wosk zmniejszający 
tarcie i czasowo zapobiegający 
porastaniu (do 14 dni). 

900 ml | TKKO-002/900

TK Line Slide
Środek do konserwacji pontonów

Opakowanie: 900 ml.

zł 48,-

Specjalna formuła detergentów do głębokiego oczyszczania ponto-
nów oraz żelkotu. Dzięki wysokiej koncentracji detergentów i rozpusz-
czalników szybko usuwa nawet uporczywe zabrudzenia i zażółcenia. 
Nie uszkadza materiałów z 
których wykonywane są pon-
tony (PCV, Hypalon, Neopren, 
itp.) oraz żelkotu. Przywraca 
oryginalny kolor, usuwa zacieki i 
smugi. Łatwy w użyciu w formie 
sprayu. Duże ekonomiczne opa-
kowanie 900 ml.

900ml | TKKO-001/900

TK Line Dekap
Środek do czyszczenia pontonów i żelkotu

Opakowanie: 900 ml

zł 45,-

TK Sail Cleaner
Środek do czyszczenia żagli i innych tkanin

środek do prania i czyszczenia żagli oraz innych tkanin na ło-
dziach takich jak: tenty, szprycbudy, bimini, pokrowce, tapicerki, liny, 
itp. Skoncentrowana formuła wnika głęboko w brud, rozpuszcza go i 
usuwa. Duże ekonomiczne opa-
kowanie 1000 ml.

Opakowanie: 1l

1l | TKKO-005/1000

zł 28,-

TK Line Boat Cleaner 
Szampon do czyszczenia łodzi

Skoncentrowany i wydajny szampon do codziennego mycia łodzi, 
pokładu, kokpitu i innych elementów narażonych na ciągłe zabrudzenia. 
Szampon jest neutralny i doskonale nadaje się do czyszczenia żelkotu, 
laminatu i wszystkich innych 
powierzchni na łodzi. Działa sku-
tecznie także po wymieszaniu z 
wodą morską. Duże ekonomiczne 
opakowanie 1000 ml.

Opakowanie: 1l

1l | TKKO-004/1000

zł 25,-

TK Line DCR
Środek do usuwania zanieczyszczeń

Silnie działający, wydajny i bardzo ekonomiczny  środek na bazie 
kwasu, idealny do usuwania zanieczyszczeń z dna łodzi po wyciągnię-
ciu z wody. Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia z kadłuba, zażół-
cenia, zacieki z rdzy czy naloty 
wapienne i solne powstałe w 
kontakcie ze słoną wodą. Dodat-
kowo może służyć do usuwania 
żółtych zacieków z toalet itp. 
Odszarzania teaku i innych ro-
dzajów drewna, przywracania 
połysku stali nierdzewnej.

Opakowanie: 1l

1L | TKKO-008/1000

zł 43,-
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TK Line Morgen 
Wysokoskoncentrowany detergent czyszczący

Przemysłowy wysokoskoncentrowany detergent, który wnika 
głęboko w brud i tłuszcz rozpuszczając go. Doskonale nadaje się do 
czyszczenia silnych i uporczywych zabrudzeń oraz odtłuszczania po-
wierzchni. Doskonale nadaje się 
do mycia zęz, komór silnikowych, 
itp. Nadaje się do wszystkich 
powierzchni jak żelkot, laminat, 
metal, plastik, skóra naturalna 
i winylowa, powierzchnie malo-
wane farbami, itp. Duże ekono-
miczne opakowanie 1000 ml. 

Opakowanie: 1000 ml.

1l | TKKO-003/1000

zł 29,-



Przeznaczony do czyszczenia urządzeń i wyrobów gospodarstwa-
domowego, sprzętu sportowego oraz elementów pojazdów mecha-
nicznych. Nadaje się do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem. 
Preparat niepalny i nietoksyczny, 
nie powoduje korozji, ulega bio-
degradacji. 

1000 ml | OLRO-007/1000

Oliva Cleaner

Opakowanie: 1000 ml.

zł 68,-

Produkt przeznaczony do usuwania istniejących warstw farby lub 
lakieru. Do zastosowania na powierzchniach drewnianych i stalowych. 
Przed zastosowaniem na laminat należy wykonać próbę.

1l | EPAP-001/1000

Epifanes Paint Remover
Preparat do usuwania warstw farby

Opakowanie: 1l

zł 121,-

Owatrol Deck Cleaner
Środek do czyszczenia i odszarzania pokładów

Rozjaśnia i przywraca kolor wszystkim szarym i wyblakłym mate-
riałom drewnianym. Czyści i neutralizuje przebarwienia spowodowane 
garbnikami. Usuwa pleśń oraz zanieczyszczenia. Przywraca kolor 
tworzyw sztucznych. Doskona-
ły neutralizator drewna przed 
zastosowaniem olejów satura-
cyjnych no. Owatrol Marine D.1. 
Nie zawiera rozpuszczalników 
ani wybielacza.

Opakowanie: 1l, 2,5l

1l | OWKO-002/1000
2,5l | OWKO-002/2500

1l zł 79,-
 2,5l zł 170,-

Owatrol Marine Strip 
Środek do usuwania farb, lakierów i wosków 

Po zastosowaniu środka starą powłokę można usunąć szpachelką, 
albo wodą pod ciśnieniem. Usuwa powłoki z drewna (z wyjątkiem jato-
by i bangkirai), metalu (z wyjątkiem aluminium), tworzyw sztucznych, 
kamienia, cementu. Preparat 
ma konsystencję żelu i jest ide-
alny do powierzchni pionowych 
(burty) i sufitowych (dno). Nie 
niszczy tworzyw sztucznych, 
gumy, ani żelkotu. Nie usuwa 
farb dwuskładnikowych np. 
epoksydowych.

Opakowanie: 1l, 4,5l

1000 ml | OWKO-002/1000
4500 ml | OWKO-002/4500

1l zł 84,-
 4,5l zł 178,-

Formula five 
wosk rozdzielający

Wosk rozdzielający (antyadhezyjny) do form zapobiegający przy-
klejeniu się laminowanych elementów do formy i umożliwiający łatwe 
rozformowanie. Może być także wykorzystany jako wosk zewnętrzy 
do zabezpieczania wyrobów z 
laminatu. Wosk jest pastą bazu-
jącą na mieszaninie naturalnych 
wosków Carnauba, połączonych 
z nowoczesnymi polimerami 
silikonowymi i woskami synte-
tycznymi. 

Opakowanie: 340 g

340g | CSKP-003/0340/F5

zł 65,-
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mycie i czyszczenie

Oskar’s M-100
pasta polerska średnia

Biała, wydajna pasta polerska. W skład pasty polerskiej M-100 
wchodzą średniej i małej wielkości cząstki ścierne, które są niezwykle 
jednorodne, przez co nie powodują nadmiernego rozgrzewania po-
wierzchni podczas polerowania. 
Pasta M-100 ułatwia przygo-
towanie i pielęgnowanie form 
oraz wyrobów poliestrowych 
i epoksydowych takich jak np. 
jachty lub łodzie. 

Opakowanie: 1 kg

1 kg | CSKP-002/1000/M100

 zł 89,-



Taśma | TAPE-0032/19x4,5/MIX

Rozmiar: rolka 19mmx4,5m

Kolor: 

Taśma | TAPE-008/50x5/LGREY

Rozmiar: rolka 50mm x 5m

Kolor: jasny szary

Taśma | TAPE-0035/50x1/SILVER

Rozmiar: rolka 50mm x 1m

Kolor: odblask srebrny

Taśma | TAPE-045/27x10/RWB
kolory: granat-złoto-granat

Taśma | TAPE-045/27x10/ROY
kolory: czerwień-pomarańcz-żółty

Taśma | TAPE-002/50x2/CLEAR

Rozmiar: rolka 50mm x 2m

Kolor: bezbarwny

Taśma | TAPE-0026/25x10/GREY

Rozmiar: rolka 25mm x 10m

Kolor: jasnoszary

Taśma | TAPE-0031/19x3/BLACK

Rozmiar: rolka 19mm x 5m

Kolor: czarny, biały
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Taśma naprawcza do rur 
silikonowa samouszczelniająca, 
biała. Skuteczna w zakresie -
50°C do +260°C, zapewnia także 
właściwości elektroizolacyjne 
– 8000V jedna warstwa.

Self Fusing Silicon Tape

zł 45,-

Self Amalgamating Tape
Samowulkanizująca taśma 

ochronna do elektr., czarna. 
Doskonałe właściwości elektro-
izolacyjne (35kV/mm). Wodo-
odporna, chroni przed korozją, 
pracuje w zakresie temperatur 
od -95°C do 90°C.

zł 31,-

Anti-Chafe Roll 250 Micr.
Taśma ochronna p. uszko-

dzeniom żelkotu, farby, lakieru 
i redukuje tarcie w miejscach 
kontaktu z linami, bloczkami lub 
żaglami. Grubość 250 mikronów.

zł 91,-

UV Resistant Spreader Tape
Taśma do zabezpieczania 

elementów osprzętu takich jak 
salingi, wanty, relingi, kosze, itp. 
tak, aby nie uszkadzały ocierają-
cych się o nie żagli. Odporna na 
promieniowanie UV pozwala się 
łatwo usunąć po sezonie. 

Go Fast
Taśma do wyklejania profe-

sjonalnie i elegancko wyglądają-
cej linii wodnej składającej się z 
trzech różnej grubości i koloru 
pasków, rozdzielonych równymi 
odstępami. Taśma ma 10m dłu-
gości i 27 mm szerokości.

zł 85,-

SOLAS Retroreflective Tape
Taśma odblaskowa SOLAS na 

środki ratunkowe takie jak koła 
ratunkowe, kamizelki, tratwy, 
itp. Zapewniają doskonałą wi-
doczność i trwałą przyczepność 
do wszystkich podłoży.

Uniwersalna szara taśma 
klejąca znajdująca wiele zasto-
sowań na łodziach żaglowych 
i motorowych. Wysokiej wy-
trzymałości tkanina pozwala 
jednocześnie odrywać kawałki 
taśmy ręcznie. Odporna na 
promieniowanie UV  i warunki 
atmosferyczne.

UV Duck Tape Removable
Samoprzylepna, niepalna 

taśma izolacyjna z PCV w 6 ko-
lorach, może służyć jako izolacja 
elektryczna, albo do zabezpie-
czania elementów takielunku.

PVC Electrical Tape

zł 6,-

Taśmy

zł 21,-

zł 80,-

zł 28,-

Taśma | TAPE-001/25x3/WHITE

Rozmiar: rolka 25mm x 3m

Kolor: biały



Taśma | TAPE-0037/25x5/FCLEAR

Taśma | TAPE-009/25x0.125/CL

Rozmiar: rolka 25mmx125mm

Kolor: bezb., rzep czarny

Taśma | TAPE-0033/25x1/WHITE

Taśma | TAPE-007/30x1,8/BLACK

Rozmiar: rolka 30mmx1,8m

Kolor: czarny

Rozmiar: rolka 25mm x 1m

Kolor: biały

Taśma | TAPE-0027/19x3x3/BLACK

Rozmiar: 19mm x 3m x 3mm

Kolor: biały, czarny

Rozmiar: rolka 25mm x 5m

Kolor: mleczny, biały

Taśma | TAPE-0038/19x300/WHITE

Taśma | TAPE-0014/19x3x3/BLACK

Rozmiar: 19mm x 3m x 3mm

Kolor: czarny

Rozmiar: 19mm x 300mm

Kolor: biały, czarny, bezb.

Taśma | TAPE-0029/19x66/YELLOW

Rozmiar: rolka 19mmx66m

Kolor: żółty

Zestaw składa się z dwu 
taśm: miękkiej, przeciwpośli-
zgowej taśmy gumowej do 
owinięcia rączki od kitea, nart 
wodnych, rumpla, bomu od 
windsurfingu itp. oraz taśmy 
samowulkanizującej do zabez-
pieczenia końcówek. 

Grip Kit - For Ski & Kite Handles

zł 35,-

Headlining Fastener
Samoprzylepny mocny 

„rzep” do mocowania sprzętu. 
Można go nakleić na każdą gład-
ką powierzchnię i w ten sposób 
zabezpieczyć różne przedmioty 
lub urządzenia na jachcie – np. 
urządzenia elektryczne, nawiga-
cyjne, przedmioty w kambuzie, 
drzwiczki, itp.

zł 37,-

Hook & Loop Self Ahesive
Samoprzylepna taśma z 

mocowaniem „na rzep” umożli-
wia szybkie i łatwe mocowanie 
różnych przedmiotów na jachcie  
np. poduszek.

zł 38,-

Vinyl Foam Tape
Samoprzylepna, miękka, 

jednostronnie klejąca, winylowa 
taśma uszczelniająca z gąbką 
grubości 3mm z czystego wi-
nylu. Doskonała do uszczelniania 
luków, bakist, schowków, komór 
silnika itp. 

Double Vinyl Foam Tape
Mocna, dwustronnie klejąca 

taśma uszczelniająca do stałego 
montażu. W taśmie użyto kla-
sycznej gąbki z czystego PCV o 
grubości 3mm, która zapewnia 
kompensację nierówności, po-
między uszczelnianymi elemen-
tami, a także tłumi wibracje. 

zł 33,-

Safety Tread
Samoprzylepna taśma 

przeciwpoślizgowa na pokłady, 
zejściówki, itp.,  która nie odkleja 
się przy codziennym obciążeniu. 

Precyzyjna taśma malarska 
do odcięcia linii wodnych, itp. 
Doskonale sprawdza się także 
na łukach i krzywiznach.

Fineline Vinyl Tape 
Taśma przeciwpoślizgowa, 

samoprzylepna w postaci dzie-
sięciu gotowych do aplikacji 
pasków do przyklejenia na np. 
schody, pokład, itp.   Paski - 10 
sztuk.

Deckstrip - 10 per set

zł 32,-

zł 25,-

zł 46,-

zł 14,-
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Taśma | TAPE-0030/100x1,5/WHITE

Rozmiar: 100mm x 1,5m

Kolor: biały

Taśma | TAPE-004/16SZT/R86

Rozmiar: rolka 25mm x 3m

Kolor: zielony i czerwony

Taśma | TAPE-0023/75x1,5/GOLD

Rozmiar: rolka 75mmx1,5m

Kolor: złoty, czarny

Taśma | TAPE-0025/50x3/CLEAR

Rozmiar: rolka 50mm x 3m

Kolor: przeźroczysty

Taśma | TAPE-0024/50x2/WHITE

Rozmiar: rolka 50mm x 2m

Kolor: biały

Taśma | TAPE-006/24x37/COLOUR

Rozmiar: 24cm x 37 cmK
Kolor: 

Taśma | TAPE-0016/50x4,5/COLOUR

TAPE-0012/75x1,5/WHTE,BLACK,BLUE,RED

Rozmiar: rolka 75mm x 1,5m

Kolor: 

Rozmiar: 50mm x 4,5m

Kolor: 

Taśma do naklejania ozna-
czeń na żaglu, może służyć także 
do napraw mocno obciążonych 
części żagli, albo pokrowców. 

Dacron Insignia Tape

zł 55,-

Dacron Repair Patch
Dwie mocne dakronowe, sa-

moprzylepne łaty do naklejenia 
po obu stronach żagla w przy-
padku poważniejszej naprawy. 
Teraz także w kolorze niebieskim 
do naprawy szpryc budy, bimini 
albo pokrowca. 2 łaty.

zł 73,-

Spinnaker Repair Tape
Lekka, samoprzylepna taśma 

materiałowa do naprawy spina-
kerów, kiteów, i innych lekkich 
żagli, pokrowców, itp. 

zł 37,-

H/D Sail Repair Tape
Samoprzylepna taśma 

naprawcza do żagli z włókien 
poliamidowych. Odporna na 
wodę morską, warunki pogodo-
we, bardzo wszechstronna oraz 
wyjątkowo mocna. 

Kevlar Repair Tape 
Najwyższej jakości, samo-

przylepna taśma kewlarowo-my-
larowa do mocnych napraw żagli 
regatowych. 

zł 72,-

Mylar Repair Tape 25mu
Przeźroczysta, samoprzy-

lepna, odporna na UV i wodę 
taśma mylarowa do naprawy 
mylarowych żagli oraz okien w 
żaglach, szprycbudach, itp. Gru-
bość 25 mikronów.

Samoprzylepna, wodood-
porna taśma kołnierzowa do 
uszczelniania opętnika masztu. 

Mast Collar
Osiem zielonych i osiem 

czerwonych icków (nitek) i 16 
samoprzylepnych dysków do 
ich mocowania pozwolą zawsze 
perfekcyjnie dobrać żagiel na 
kursach na wiatr.

Tell Tales - wskaźniki trymu foka 

zł 50,-

zł 37,-

zł 18,-

zł 58,-
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Taśmy



Wałek szkutniczy aluminiowy
Wałek przeznaczony do 

laminowania średniej wielkości 
powierzchni. Niezastąpiony w 
sytuacja kiedy pożądane jest 
staranne wykończenie. 
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50x12 mm | CSAL-002
75x14 mm | CSAL-002
100x14 mm | CSAL-002

Rozmiar: 50x12, 75x14, 100x14

Standardowy, podkadkowy 
wałek do laminowania. Jego 
część robocza zbudowana jest 
z rzędu stalowych, cynkowanych 
podkładek obracających się na 
stalowym trzpieniu. Podkładki 
rozdzielone są mniejszymi dy-
stansami.

15x100 mm | CSAL-001/15x100/podkładki

Wałek szkutniczy

Rozmiar: 15x100 mm

zł 37,-

Wyciskacz do mas / 400ml i 600ml

Wyciskacz do mas „Mara-
ton”, wysoka jakość, klasyczny 
chromowany z listwą zębatą. Do 
kartuszy 300ml.

400 | SHAM-011/400  zł 95,-
600 | SHAM-011/600  zł 110,-300 | SHAM-011/300

Wyciskacz do mas „Ma-
raton”, wersja specjalna, 
ocynkowany uchwyt, przewód 
aluminiowy, profesjonalny. Do 
unipaków 400ml i 600ml.

Wyciskacz do mas / 300ml
zł 39,-

50x12 mm zł 38,-
75x14 mm zł 44,-

100x14 mm zł 45,-

Szpachelki metalowe 4szt.

Komplet | SHAM-009/004 

Zestaw czterech szpachelek  
z cienkiej blachy stalowej tzw. 
„japonek” z płaską plastikową 
listwą, idealna do naprawy 
małych dziur lub pęknięć oraz 
do wypełnień na niewielkich 
powierzchniach

Szpachelki plastikowe 3 szt.

Szpachelka plastikowa, 
stożkowa, odporna na działanie 
związków nitro, polecana do 
nakładania szpachli. Zestaw 3 
częściowy w komplecie.

SzP | SHAM-009/003/komplet

zł 9,80zł 10,50

Wałek do narożników
Wałek szkutniczy przezna-

czony do laminowania naroż-
ników, wgłębień, przetłoczeń 
i krawędzi. Doskonale wciska 
laminat nawet w trudno dostęp-
ne zakątki formy. Jego część ro-
bocza składa się z rowkowanego 
dysku aluminiowego o średnicy 
4cm i szerokości 1cm.

40x10 mm | CSAL-003/15x70/aludisc

Rozmiar: 40x10 mm

zł 46,-

Końcówka do wyciskacza

SKAM-005/szt. zł 1,-

Uniwersalna końcówka do 
wyciskaczy zamkniętych służą-
ca do wyciskania mas klejąco-
uszczelniających z opakowań 
typu Unipack 600 ml (kiełbasek). 
Kołnierz zintegrowany z koń-
cówką.
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Wałek długość 100 mm, 
runo 4mm, tkana wełna cał-
kowicie wolna od strzępków, 
odporny na działanie silnych 
rozpuszczalników. Szczególnie 
polecany do aplikacji dwuskładni-
kowych, poliuretanowych, farb i 
lakierów nawierzchniowych.

Wałek mały | BOAM-003/010/szt.

Wałek welurowy

Rozmiar: 100 mm

2 szt. zł 5,60

Wałek nylonowo-poliamidowy 

Wałek nylonowo poliami-
dowy długości 100 mm, runo 
6mm długości, całkowicie 
wolne od strzępków, odporna 
na działanie rozpuszczalników. 
Polecane szczególnie do nakła-
dania farb przeciwporostowych 
i podkładowych także dwuskład-
nikowych.

2 szt. zł 5,-

PL 100mm | SHAM-003/100/2szt.

Rozmiar: 100 mm

Wałek poliakrylowy „kot”

PL 100mm | BOAM-001/010/szt.

Wałek długości 100mm 
z długim – 11 mm, miękkim 
runem poliakrylowym tzw. 
„kot”, z paskiem gold. Wolny od 
strzępków. Odporny na działanie 
rozpuszczalników. Opakowanie 
zawiera 2 sztuki.

Rozmiar: 100 mm

2 szt. zł 3,40

PL 100mm | BOAM/002/010/szt.

Wałek nylonowy
Wałek 100% nylon dłu-

gości 100 mm, runo 11 mm, 
jasny niebieski pasek. Wolny od 
strzępków. Odporny na wszyst-
kie rozpuszczalnik. Opakowanie 
zawiera 2 szt. wałków.

Rozmiar: 100 mm

2 szt. zł 5,-

Wałek moltopren profi

Superfain | SHAM-003/100/gąbka

Wałek z najwyższej jakości 
pianki o bardzo drobnych po-
rach (55kg/m3), długość 110 
mm, obustronnie zaokrąglony, 
szczególnie polecany do jedno-
składnikowych, nawierzchnio-
wych farb i lakierów.

Rozmiar: 100mm

2 szt. zł 5,-

PL 100mm | BOAM-004/010/2szt.

Wałek moltopren antracyt 

Wałek z gąbki moltopren, 
dwustronnie fazowany, długości 
100 mm. Wałki przeznaczone do 
produktów jednoskładnikowych. 
Dają gładką powierzchnię, bez 
odcięć na końcach. Opakowanie 
zawiera 2 szt. wałków.

Rozmiar: 100 mm

2 szt. zł 4,-

Rączka do wałka 6mm do 
wałków o długości 10 i 15 cm., 
ocynkowana, profesjonalny 
uchwyt, ergonomiczna.

R | SHAM-008/100mm  zł 2,50
R | SHAM-008/150mm  zł 2,90

Rączka do wałka

Rozmiar: 10 mm, 15 mm

Kuweta malarska, niebieskie 
tworzywo sztuczne.

Kuweta | SHAM-005/100/mała

Kuwety - 2 rodzaje

Rozmiar: 15cm x 27cm 

zł 3,30
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Pędzel Coater
Specjalistyczny pędzel do 

lakierowania i nakładania żelko-
tów. W produkcji zastosowano 
najsilniejsze włókna, odporne 
na łamanie oraz działanie roz-
puszczalników. 100% gwarancji 
niewypadania włókien.

30mm | SHAM-001/30  zł 11,-
50mm | SHAM-001/50  zł 19,-

Rozmiar: 30mm, 50mm, 

Bardzo wysokiej jakości pę-
dzel, naturalne włosie, drewniana 
rączka, ocynkowana skuwka. 
Włosie klejone, pogrubione 
i wydłużone w stosunku do stan-
dardowego pędzla. 

1.5” | BOPE-001/1.5”/SZT zł 6,80
2” | BOPE-001/2”/SZT zł 9,50
2.5” | BOPE-001/2.5”/SZT zł 12,-

Pędzel CMS Super Americano

Rozmiar: 1.5 cala, 2 cale,
 2.5 cala

Mieszanina jasnego włosia z 
poliestrem, ocynkowana skuw-
ka, uchwyt z żółtego tworzywa 
sztucznego, do farb podkłado-
wych oraz do farb i lakierów roz-
puszczalnikowych. Grubość X-6.

Pędzel uniwersalny 

Rozmiar: 20 / 30 / 40 / 50   
 70 / 80 / 100mm

szt. | SHAM-001/1 szt.

20 mm zł 4,- 30 mm zł 4,50  
40 mm zł 5,40  50 mm zł 6,-  70 mm zł 
7,80  80 mm zł 9,-  100 mm zł 13,- 

Wysokiej jakości pędzle gąb-
kowe z drewnianą rączką. Nie 
pozostawiają smug po włosiu, 
zapewniają bardzo gładkie wy-
kończenie. Idealne do aplikacji la-
kierów i farb nawierzchniowych.

Pędzle gąbkowe

Rozmiar: 25 mm, 50 mm, 

 75 mm, 100mm

szt. | YNAK-001/szt/rozmiar

25 mm zł 4,- 50 mm zł 5,- 
75 mm zł 7,- 100 mm zł 7,-

Rozmiar:   19mm, 30mm, 38mm

19mm | BOW/019  zł 3,-
30mm | BOW/030  zł 5,30
50mm | BOW/038  zł 6,30

Taśma malarska żółta
Taśma 4520, 50m, uniwer-

salna do malowania, z klejem 
akrylowym, impregnowana. Nie 
podcieka, dobrze się trzyma 
podłoża i bez problemów scho-
dzi do 14 dni.

Taśma malarska niebieska
Taśma malarska niebieska, 

najwyższa jakość odporność do 
80oC, szerokość 30mm, 38mm 
i 50mm.

19mm | BOW/030 zł 11,80
30mm | BOW/038 zł 15,-
50mm | BOW/050 zł 18,-

Miernik grubości powłoki

Miernik | SJAM-001/szt

Miernik grubości mokrej 
powłoki farby - WFT

zł 15,-
PL 100mm | 

Ściereczki antystatyczne
Ściereczka antystatyczna 

wykonana jest z tkaniny zaim-
pregnowanej preparatem anty-
statycznym. Lepka powierzchnia 
ściereczki pozwala na doskonałe 
oczyszczenie powierzchni z 
kurzu i pyłu, jednocześnie nie 
pozostawiając na niej smug. 

zł 2,90

Rozmiar:   19mm, 30mm, 50mm



CMS Sp. z o.o.
ul. Przestrzenna 11, 70-800 Szczecin
Infolinia: 801 508 560
kom. 913 508 560 
info@farbyjachtowe.pl

www.farbyjachtowe.pl

w Szczecinie, ul. Przestrzenna 11 WEJŚCIE L

od poniedziałku do piątku 09:00 - 17:00

sobota od 9:00 - 13:00

Zapraszamy do naszego sklepu 



Adres: farbyjachtowe.pl
ul. Przestrzenna 11, 70-800 Szczecin

Infolinia: 801 508 560, kom. 913 508 560 
e-mail: info@farbyjachtowe.pl


