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KUMIBEX"Dobro natury jest nam wyjątkowo

bliskie. Redukując zapotrzebowanie

energetyczne budynków od 30 lat,

przyczyniamy się do stworzenia

lepszego jutra."

KATALOG
KOMPONENTÓW



DACHY
POSADZK I
WARSTWY
SZCZEPNE

P R I

M E R

To dwuskładnikowy podkład na bazie żywicy
epoksydowej. Idealnie nadaje się do zwiększania
przyczepności systemów hydroizolacyjnych na
powierzchniach metalowych czy płytkach
ceramicznych.

Jest to żywica epoksydowa na bazie wody bez
jakichkolwiek dodatków typu rozpuszczalnik.
System został specjalnie zaprojektowany w celu
zwiększenia przyczepności naszych systemów
hydroizolacyjnych. Produkt nie zawiera żadnych
lotnych substancji chemicznych!

Dwuskładnikowa zywica epoksydowa z
przeznaczeniem do wilgotnych i trudnych warunków.
Idealnie nadaje się do stosowania na wilgotnych i
mokrych powierzchniach betonowych.

Wersja PU to dwuskładnikowa żywica
poliuretanowa o niskiej lepkości. Idealnie nadaje się
do porowatych powierzchni do zastosowania przed
natryskiem piany PUR.



To w 100% czysta polimocznikowa membrana
opracowana jako powłoka odpowiednia do
impregnacji, ochrony i hydroizolacji. Membrana
składa się z dwóch wysokoreaktywnych składników.

OCHRONA
IMPREGNACJA

HYDRO IZOLACJAP O L I

M O C Z N I K

Produkt przeznaczony do ręcznej aplikacji na
zimno. Po nałożeniu tworzy trwałą, w 100%
wodoodporną membranę bez żadnych łączeń.

To dwuskładnikowa alifatyczna powłoka o wysokiej
odporności mechanicznej. Nadaje się do układania
nawierzchni i wykańczanai podłóg wszędzie tam
gdzie jest obecny ruch o dużym natężeniu. 

Dwuskładnikowa alifatyczna żywica poliuretanowa z
przeznaczeniem do obróbki, dekoracji i ochrony
powierzchni i obszarów mających kontakt z wodą
lub wodą chlorowaną.



DACHY
PODDASZA

TERMO
IZOLACJA P I A

N K I

To natryskowy system pianki poliuretanowej z
przeznaczeniem do izolacji termicznej. Gęstość
całego systemu oscyluje w granicach 40-50kg na
metr sześcienny. Produkt przeznaczony do
nakładania za pomocą systemów natryskowych.
Środek porotwórczy to gaz HFO.

Produkt o wysokiej izolacyjności i gęstości w
granicach 40-46kg /m3. Gaz zawarty w komórkach
to HFO o bardzo niskiej szkodliwości dla
środowiska i globalnego ocieplenia. System ten
idealnie sprawdzi się jako podkład na dachy
płaskie, podłogi a nawet na instalację ogrzewania
podłogowego. 

System piany o strukturze otwartych komórek.
Rozwiązanie idealnie sprawdzi się do termoizolacji
poddaszy lub ścian. Po nałożeniu tworzy jednolitą,
zwartą i nieposiadającą mostków termicznych
warstwę. Dzięki otwartym komórkom piana
umożliwia wydostawanie się na zewnątrz pary
wodnej co jest ważne podczas aplikacji systemu
TermoSpray na elementy drewniane



Wodoszczelna i elastyczna powłoka na bazie żywic
polimerowych i pigmentów. Chroni powierzchnie
przed działaniami UV i innymi czynnikami
klimatycznymi co przydaje się np podczas
zabezpieczania nałożonej już piany PUR. 

Jednoskładnikowa membrana składająca się z
czystego poliuretanu. Po katalizacji tworzy ciągłą,
elastyczną membranę bez żadnych łączeń i
nakładek. Właściwości produktu czynią go
doskonałym wyborem do osiągnięcia szczelności i
doskonałej hydroizolacji na wielu powierzchniach.
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