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ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE DLA 
INSTALACJI WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH 
I PARKIETÓW
Specjalnie wypracowane przez Forbo Eurocol rozwiązania systemowe zapewniają 
Państwu najwyższą jakość i poziom bezpieczeństwa. Zarówno przy instalacji wykładzin 
podłogowych, parkietów czy podłóg sportowych otrzymają Państwo zawsze nieza-
wodnie działający system  najwyższej jakości. Nasze niskoemisyjne produkty zapewnią  
Państwu najlepszą możliwość ekologicznej i zrównoważonej instalacji.

Nasi doradcy są do dyspozycji w celu zapewnienia Państwu optymalnego 
przygotowania podłoża.

Środek gruntujący

Masa szpachlowa

Klej

Lakierowanie

Pielęgnacja
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SZTUCZNA TRAWA I PODŁOGI 
SPORTOWE
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22 - 23
23 - 24
24 - 25

26
30

30 - 31

33
34

32 - 34

Podane w katalogu dane stanowią tylko część  informacji zawartych w aktualnych Kartach Technicznych Produktów. Zalecamy zapoznanie się z aktualną 
dokumentacją techniczną na naszej stronie internetowej www.forbo-eurocol.de lub www.forbo.pl.

ŚRODKI GRUNTUJĄCE KLEJE PARKIETOWE

MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE LAKIEROWANIE

ŚRODKI PIELĘGNACYJNE I CZYSZCZĄCE

KLEJE 

05 - 09 35 - 38

10 - 17 39 - 43

44 - 46

18 - 31

SPIS TREŚCI

Kleje do wykładzin PVC i elastomerowych
Kleje do wykładzin tekstylnych
Kleje do linoleum
Stabilizatory/Płyny antypoślizgowe
Systemy przewodzące ładunki elektryczne
Kleje kontaktowe i montażowe
Produkty uzupełniające
Maty tłumiące i izolujące

Sztuczna trawa
Podłogi sportowe

40
40

41 - 42
43
43

Spoiwa i wypełniacze do fug
Lakiery gruntujące
Lakiery nawierzchniowe 1-K i 2-K
Dodatki do lakierów
Oleje parkietowe/ Emulsje olejowo-woskowe

AKCESORIA
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OPIS PIKTOGRAMÓW

CERTYFIKATY I ZEZWOLENIA

WŁAŚCIWOŚCI/ZASTOSOWANIE

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

Wytyczne dotyczące produktów bu-
dowlanych w Niemczech nakazują, że 
nie tylko podłogi takie jak parkiety
ale także kleje do parkietów oraz
produkty do obróbki powierzchnio-
wej parkietów muszą być dopuszczo-
ne do stosowania przez Niemiecki
Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).

EMICODE klasyfikuje wyroby 
instalacyjne wg zasad ochrony 
środowiska i higieny czystości 
powietrza w pomieszczeniach. 
Produkty oznaczone jako EMI-
CODE muszą spełniać wymaga-
jące normy i podlegają systema-
tycznej kontroli.

Oznaczenie CE jest certyfiaktem, które 
potwierdza zgodność standardów 
zdrowotnych, bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska produktu, który jest sprzeda-
wany na terenie Unii Europejskiej.

Nakładać 
wałkiem lub 
pędzlem

Nie zawiera NMP

Klasa 
standardowa

Nałożenie odpowiednią 
szpachlą zębatą

Klasa 
komercyjna

Idealne aplikacje

Podwyższona 
klasa 
komercyjna

Najwyższa 
klasa 
komercyjna

Akustyka

Nałożenie 
szczotką 

Nałożenie 
szpachlą

Nałożenie 
mopem

Klasa antypoślizgowości 
R9

Odporny na dzia-
łanie niektórych 
chemikali

Stosowanie we-
wnątrz i na zewnątrz 
budynków

Nadaje się na ogrze-
wanie podłogowe

Szybka 
dostępność

Stosować 
wewnątrz 
budynków

Stosowanie 
pompą

Nadaje się pod 
krzesła na rolkach

Spełnia wymogi 
klasy trudno-
palności Bfl s1

Odporny na 
zarysowania

Odporny na ślinę

Odprowadza 
ładunki elektryczne

NMP-frei

343322+

B3

NORM
EN 71/3 Produkt dwuskład-

nikowy
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ŚRODKI 
GRUNTUJĄCE
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ŚRODKI GRUNTUJĄCE

042 EUROBLOCK TURBO

Gotowa do użycia, szybko utwardzająca się żywica reaktywna do izolowania resztek wilgoci 
w jastrychach cementowych do 5 CM %, służy do wzmocnienia warstw powierzchniowych 
podłoży mineralnych przed wylewaniem mas szpachlowych. Także do bezpośredniego 
montażu parkietu zalecanymi klejami Forbo Eurocol bez konieczności posypania piaskiem 
kwarcowym. Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 11 kg

Jednostka wysyłkowa: 80 szt./paleta

Zużycie: 100 - 150 g/m² na warstwę

Sposób nanoszenia: wałek

Czas schnięcia: ok. 2 godz.

RU 1

028 EUROBLOCK RAPID

Szybki środek gruntujący 2-K-EP, bez ograniczenia resztek wilgoci na normatywnych po-
dłożach, takich jak jastrychy cementowe, beton, lany asfalt, płytki ceramiczne, montażowe 
płyty drewniane, stare, stabilne resztki materiałów montażowych/klejów. Czas użycia ok. 
40 minut. Do stosowania wewnątrz budynków

Opakowanie: 5 kg kombi

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie: 300 - 500 g/m² na warstwę

Sposób nanoszenia: wałek, ściagaczka 
gumowa

Czas stosowania: ok. 40 min.

Czas schnięcia: ok. 5 - 15 godz.

RE 30

021 EUROBLOCK RENO LE

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa, mająca na celu odizolowanie resztek wilgoci w jastry-
chach cementowych i betonie, wzmacnia powierzchnię. Służy jako warstwa poprawia-
jąca przyczepność lub zabezpieczająca przed wilgocią wrażliwe na wilgoć podłoża oraz 
jako warstwa izolująca pozostałości nieusuniętych, rozpuszczalnych w wodzie klejów. Ma 
dobre właściwości wsiąkające. Przed dalszymi pracami konieczne jest posypanie piaskiem 
kwarcowym całej powierzchni. Czas przydatności do użycia - ok. 40 minut. Czas całkowitego 
utwardzania ok. 16 - 48 godzin. Nie zawiera wody ani rozpuszczalników. Do stosowania we-
wnątrz budynków. Przed następnymi pracami posypać piaskiem kwarcowym 846 Europlan 
Sand, o uziarnieniu 0,4 - 1,0 mm, zużycie ok. 2 - 2,25 kg/m² worek 25 kg, zużycie ok. 2 - 2,25 
kg/m² worek 25 kg.

Opakowanie: 10 kg kombi (A + B)

Jednostka wysyłkowa: 45 szt./paleta 

Zużycie: 300 - 500 g/m² na warstwę

Sposób nakladania: wałek, ściagaczka 
gumowa

RE 30

044-1 EUROPRIMER MULTI PLUS

Uniwersalny środek gruntujący, wodorozcieńczalny koncentrat, przeznaczony na chłonne i 
niechłonne podłoża mineralne, takie jak: jastrychy cementowe (1 : 2), jastrychy anhydrytowe i 
suche (1 : 1), oraz podłoża niechłonne lastriko, terakotę, lany asfalt, podłoża drewniane 
(w formie nierozcieńczonej) - przed szpachlowaniem i klejeniem. Środek nie zawiera 
rozpuszczalników, szybkoschnący, nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania 
wewnątrz budynków.

Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie: 50 - 150 g/m²/na warstwę 
zależne od podłoża 

Sposób nanoszenia: wałek, szczotka, 
rozpylanie 

Czas schnięcia: ok. 30 min. do 15 godzin

D 1
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048 EUROPRIMER PLUS

Dyspersyjny środek grunujący, gotowy do użycia na chłonne, mineralne podłoża takie jak 
jastrychy cementowe, anhydrytowe, jastrychy suche; nadaje się także do stosowania na 
niechłonne podłoża typu montażowe płyty drewnopodobne, oczyszczone podłogi ceramiczne 
i kamienne oraz lany asfalt. Polecany przed szpachlowaniem w/w powierzchni zalecanymi 
masami szpachlowymi Forbo Eurocol. W szczególności przed klejeniem parkietu i wykładzin 
podłogowych klejami reaktywnymi Forbo Eurocol jedno - i dwuskładnikowymi. Produkt nadaje 
się na ogrzewanie podłogowe. Można stosować bezpośrednio przed klejeniem parkietu 
zalecanymi klejami Forbo Eurocol. Do stosowania wewnątrz budynków. Gotowy do użycia, 
szybkoschnący, w dużym stopniu odporny na działanie wody, zmniejsza migrację plastyfika-
torów. 

Opakowanie: 11,2 kg

Jednostka wysyłkowa:  60 szt./paleta

Zużycie: 80 - 90 g/m² na warstwę

Sposób nanoszenia: wałek

Czas schnięcia: ok. 60 - 120 min. 

Następne prace montażowe: należy 
przeprowadzić w ciągu 72 godz.

D 1

ŚRODKI GRUNTUJĄCE

050 EUROPRIMER MIX

Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony na chłonne, pylące podłoża cementowe, 
stosowany przed szpachlowaniem i klejeniem. Rozcieńcza się z wodą w zależności od 
podłoża w stosunku 1 : 4 - 5. Środek nie zawiera rozpuszczalników. Można stosować na 
ogrzewaniu podłogowym. Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie: ok. 30 - 60 g/m²/na warstwę

Sposób nanoszenia: wałek, szczotka, 
rozpylanie

Czas schnięcia: ok. 30 min.

D 1

070 EUROPRIMER FILL

Gotowy do użycia, szybkoschnący, o wypełniających właściwościach gruntujących, na chłonne i 
niechłonne podłoża mineralne, jastrychy cementowe, anhydrytowe, ksylolit, parkiet, lany asfalt, 
deski podłogowe, terakotę, płytki ceramiczne, do wyrównania lekkich nierówności i gruntowania 
przed wylewaniem mas szpachlowych. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym. 
Zastępuje posypywanie piaskiem kwarcowym na zalecanych reaktywnych środkach gruntu-
jących Forbo Eurocol. Do stosowania wewnątrz budynków. 

Opakowanie: 15 kg

Jednostka wysyłkowa: 40 szt./paleta

Zużycie: 100 - 200 g/m²na warstwę

Sposób nanoszenia: szpachla, suwak/
ściągaczka gumowa

Czas schnięcia: 60 - 120 Min.

D 1
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021 
EUROBLOCK 

RENO LE

028 
EUROBLOCK 

RAPID

042 
EUROBLOCK 

TURBO

Jastrych cementowy   
Jastrych anhydrytowy

 
wzmocnienie podłoża

 
wzmocnienie podłoża

 
wzmocnienie podłoża

Jastrych płynny związany 
siarczanem wapnia

 
wzmocnienie podłoża

 
wzmocnienie podłoża

 
wzmocnienie podłoża

Lany asfalt
 

jako środek wiążący
 

jako środek wiążący

Jastrych magnezytowy/
Skałodrzew (ksylolit)

 
jako środek wiążący, 

ochrona przed wilgocią

 
jako środek wiążący, 

ochrona przed wilgocią

 
jako środek wiążący, 

ochrona przed wilgocią

Ceramika
 

jako środek wiążący
 

jako środek wiążący

Lastryko, podłogi kamienne
 

jako środek wiążący, 
odtłuszczenie

 
jako środek wiążący, 

odtłuszczenie

Płyty wiórowe V 100 E1
 

jako środek wiążący, 
ochrona przed wilgocią

 
jako środek wiążący, 

ochrona przed wilgocią

 
jako środek wiążący, 

ochrona przed wilgocią

Suche konstrukcje 
związane gipsem

 
wzmocnienie podłoża

 
wzmocnienie podłoża 

Nierozpuszczalne w wodzie 
pozostałości klejów   

Rozpuszczalne w wodzie 
pozostałości klejów   

Deski podłogowe, suche, 
stabilnie przymocowane 

Beton
 

śrutowanie
 

śrutowanie

Metale
 

jako środek wiążący, 
odtłuszczenie

 
jako środek wiążący, 

odtłuszczenie

Płyty OSB
 

jako środek wiążący, 
ochrona przed wilgocią

 
jako środek wiążący, 

ochrona przed wilgocią


Jako środek wiążący 
na grunt reaktywny

Bezpośrednie klejenie 1-K i 
2-K kleje reaktywne 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Poniższa tabela zawiera informacje które środki gruntujące mogą być zastosowane na jakie podłoża:
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044-1 
EUROPRIMER 
MULTI  PLUS

048 
EUROPRIMER 

PLUS

050 
EUROPRIMER 

MIX

070 
EUROPRIMER 

FILL

Jastrych cementowy
 

proporcje mieszania 1 : 2   

Jastrych anhydrytowy
 

proporcje mieszania 1 : 1  

Jastrych płynny związany 
siarczanem wapnia

 
proporcje mieszania 1 : 1  

Lany asfalt   
Jastrych magnezytowy/

Skałodrzew (ksylolit)
tylko nowe jastrychy

Ceramika
 

odtłuszczenie
 

odtłuszczenie
 

odtłuszczenie

Płyty wiórowe V 100 E1   

Suche konstrukcje 
związane gipsem

 
proporcje mieszania

1 : 1
 

Nierozpuszczalne w wodzie 
pozostałości klejów  

Rozpuszczalne w wodzie 
pozostałości klejów

Deski podłogowe, suche, 
stabilnie przymocowane   

Płyty OSB
 

bez Conti-Finish    
 

bez Conti-Finish     
 

bez Conti-Finish

Jako środek wiążący na grunt 
reaktywny

 
z masą szpachlową

Bezpośrednie klejenie 1-K i 
2-K kleje reaktywne 

Bezpośrednie klejenie CT i 
między gruntowanie



Masy szpachlowe
 

proporcje mieszania 1 : 5 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Poniższa tabela zawiera informacje które środki gruntujące mogą być zastosowane na jakie podłoża:
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MASY SZPACHLOWE 
I NAPRAWCZE



10 11

MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

802 EUROSTRIP BASIC

Taśma piankowa, samoklejąca, do oddzielenia wylewanej masy szpachlowej od ściany aby 
zapobiec przenoszeniu dźwięków uderzeniowych z posadzki na ścianę. Zapewnia także 
krawędziowe przewietrzenie w przypadku renowacji podłóg drewnianych.

Długość rolki: 250 m/opakowanie = 
10 szt. x 25 m

Szerokość/Grubość: 20 mm x 5 mm

Jednostka wysyłkowa: 10 rolek/worek, 
40 szt./paleta

811 EUROPLAN FIBRE

846 EUROPLAN SAND / 847 EUROPLAN SAND FINE

Specjalne włókna do dodania w trakcie mieszania cementowych i anhydrytowych mas 
szpachlowych. Podwyższają wytrzymałość mas szpachlowych i zmniejszają naprężenia w 
trakcie schnięcia. Łatwe w stosowaniu. Stosować jedno opakowanie na worek masy 25 kg.

Myty i osuszony piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4 - 1,0 mm/846/ i 0,1 - 0,4 mm/847/służący 
do przygotowania powierzchni do wylewania mas szpachlowych na podłożach zagrunto-
wanych zalecanymi epoksydowymi lub poliuretanowymi środkami gruntującymi.

Opakowanie: 250 g/woreczk

Jednostka wysyłkowa: wiadro plastiko-
we z 50 woreczkami, 18 szt./paleta 

Długość włókien: 6 mm - 12 mm

Dodać w trakcie mieszania mas szpachlo-
wych.

Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 40 szt./paleta

Zużycie: 2000 - 2500 g/m² 
przy posypywaniu

900 EUROPLAN DSP

Dyspersyjna, szybkoschnąca, gotowa do użycia, wolna od rozpuszczalników masa szpachlo-
wa; trwale elastyczna, do nakładania w cienkich warstwach na deformujące się podłoże, 
przeznaczona w szczególności do podłoży punktowo elastycznych: podłóg sportowych, 
drewnopodobnych płyt montażowych (OSB), wiórowych, mat izolacyjnych. Przeciw-
działa poślizgowi przy układaniu mat izolacyjnych, wykładzin z PVC, CV i polecanych płyt 
wiórowych. Do wypełniania złączeń i pęknięć. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe i pod 
krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 14 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 0,3 - 1,2 kg/m²

Wstępne wiązanie/możliwość wcho-
dzenia: po. ok. 1 - 3 godz.

Możliwość klejenia wykładziny: 
po ok. 24 godzinach

D 1

włącznie z 
utwardzaczem

PU

910 EUROPLAN PU DUO

Samopoziomująca, nie zawierająca rozpuszczalnika, bardzo elastyczna i wytrzymała 
dwuskładnikowa masa szpachlowa. Przeznaczona dla konstrukcji podłogowych mocno 
obciążanych i deformujących się w obiektach przemysłowych i sportowych. Nadaje się jako 
podłoże do montażu elastycznych wykładzin podłogowych i parkietu (po zmatowieniu) przy 
użyciu zalecanych klejów Forbo Eurocol. Przeznaczona do zastosowania wewnątrz i w 
suchych warunkach na zewnątrz budynków. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. 

Opakowanie: 4,86 kg kombi, 9,72 kg 
kombi

Jednostka wysyłkowa: 48 szt. x 9,72 kg, 
paleta, 60 szt. x 4,86 kg, paleta 

Zużycie: ok. 1,3 kg/m²/mm

Czas zastosowania: ok. 40 min.

RU 1
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MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

913 EUROPLAN SILICAT

WAVE CONNECTORS

Szybkoschnąca i utwardzająca się dwuskładnikowa masa szpachlowa przeznaczona do 
napraw pęknięć i fug. Bardzo wytrzymała. Zawiera dwa woreczki klamer naprawczych po 
20 szt./produkt.

Klamry spinające (tzw.jastrychowe), służące do mechanicznego spinania pęknięć i rys w 
jastrychach. Należy stosować z zalecanymi masami naprawczymi.

Opakowanie: 2 x 0,3 l buteleczka 
plastikowa 

Jednostka wysyłkowa: po 5 butelek 
żywicy + 0,3 l utwardzacza.

Zużycie: w zależności od wielkości 
naprawianych miejsc. 

Czas użycia: ok. 8 min.

Obciążanie: po ok. 20 min.

Opakowanie: 100 szt.

RU 1

813 EUROFLOOR FORCE FIBRE 

Specjalna mata z włókien sztucznych służąca do wzmocnienia i ustabilizowania podłoży i 
wylewanych na nich mas szpachlowych do grubości warstwy 5 - 8 mm. Przed wylewaniem 
mas układana na podłożu, następnie włókna maty rozdzielają i mieszają się równomiernie 
z wylewaną masą szpachlową. Uwaga: masę należy już tylko odpowietrzyć - nie używamy 
rakli!

Długość rolki: 50 m

Szerokość rolki: 0,97 m

Grubość maty: 0,6 mm

Jednostka wysyłkowa: 16 szt. rolek/
paleta

920 EUROPLAN ALPHY

Gipsowa/anhydrytowa, samopoziomująca masa szpachlowa na bazie półwodzianu, wiąże 
bez naprężenia, przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, 
lastryko, drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4-P7, OSB 2 - 4) jak i również lanego 
asfaltu - do grubości warstwy 20 mm. Względem klejów dyspersyjnych ma wysoką odpor-
ność na wilgoć, nadaje się do wylewania przy pomocy pompy, nie podrażnia skóry ponieważ 
nie zawiera chromianów. 
Na podłoża średnio intensywnie eksploatowane. Nadaję się pod wykładziny podłogowe i 
parkiety wielowarstwowe z zalecanymi klejami 1-K Forbo-Eurocol.
Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. 
Do stosowania wewnątrz budynków. 

Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: 1,4 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość 
wchodzenia: po ok. 2 - 3 godz.

Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm 
po ok. 24 godz.

CP 1
DIN EN 13813: CA - C25 - F7
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MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

928 EUROPLAN WHITE

Gipsowa/anhydrytowa, samopoziomująca masa szpachlowa na bazie półwodzianu, wiąże 
bez naprężenia, przeznaczona do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicz-
nych, lastryko, drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4-P7, OSB 2 - 4). 
Grubość warstwy 2 - 10 mm. Na podłoża średnio intensywnie eksploatowane. 
Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 
12529. Bardzo niskie naprężenia przy wiązaniu, możliwość nanoszenia raklą i pompą. 
Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość 
wchodzenia: po ok. 3 - 4 godz.

Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm 
po ok. 24 godz.

CP 1
DIN EN 13813: CA - C20 - F7

940 EUROPLAN QUICK

Szybkowiążąca masa szpachlowa, przeznaczona do naprawy i wyrównania schodów i 
podestów, do wypełniania dziur i głębokich nierówności, do formowania brzegów, przejść, 
spadków; w grubościach warstw do 50 mm. Odporna i elastyczna w zależności od ilości 
dodanej wody. Rozciągliwa do 30 % przy wypełnieniu piaskiem kwarcowym 846 Europlan 
Sand przy warstwach powyżej 10 mm. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz 
pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. 
Przeznaczona do zastosowania wewnątrz budynków. 

Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Czas stosowania: ok. 15 min.

Czas pełnego wiązania: po całkowitym 
schłodzeniu i utwardzeniu

ZP 1
DIN EN 13813: CT-C40-F7

960 EUROPLAN SUPER

Uniwersalna, samopoziomująca masa szpachlowa o małym naprężeniu, odpowiadająca 
najwyższym wymaganiom eksploatacyjnym, z bardzo dobrą twardością końcową. Przez-
naczona do wyrównywania podłoży mineralnych, również lanego asfaltu/do maks. 5 mm/. 
Nadająca się do wyrównywania podłoży mineralnych, przyśrubowanych desek, płytek 
ceramicznych, lastryko, drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4 - P7, OSB 2 - 4), 
przymocowanych desek podłogowych. Grubość nakładanej warstwy do 20 mm. Może 
służyć jako powierzchnia użytkowa, pod warunkiem zastosowania odpornej na ścieranie 
warstwy zabezpieczającej. Może być nakładana przy pomocy pompy. 
Rozciągliwość do 30 % - przy zastosowaniu piasku kwarcowego 846 Europlan Sand/0,4 - 
1,0 mm (z wyłączeniem prac parkietowych). Parkietowa masa szpachlowa, nadaje się pod 
prace parkieciarskie i wykładziny podłogowe. Można stosować na ogrzewaniu podło-
gowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Przeznaczona do zastosowania 
wewnątrz budynków. 

ZP 1
DIN EN 13813: CT-C35-F10

Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość 
wchodzenia: ok. 1 - 3 godz.

Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm 
po ok. 24 godz.
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MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

965 EUROPLAN FLEX

Elastyczna, wykonana na bazie cementu, samopoziomująca, wzmocniona włóknami masa 
szpachlowa, o bardzo niskim naprężeniu służąca do wyrównywania łatwo deformujących 
się nowych i starych podłóg, lanego asfaltu/do maks. 5 mm/. Nadająca się do wyrów-
nywania podłoży mineralnych, przyśrubowanych desek, płytek ceramicznych, lastryko, 
drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4 - P7, OSB 2 - 4) oraz parkietów. W warstwie 
o grubości 3 - 15 mm. Minimalna grubość nakładania 3 mm. Parkietowa masa szpach-
lowa, nadaje się pod prace parkieciarskie i wykładziny podłogowe. Można stosować na 
ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Przeznaczona do 
zastosowania wewnątrz budynków.

ZP 1
DIN EN 13813: CT-C25-F6

Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość 
wchodzenia: ok. 1 - 2 godz.

Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm 
po ok. 24 godz.

971 EUROPLAN DE RAPID

975 EUROPLAN TE/S

Cementowy jastrych wyrównujący różnice poziomów, samopoziomująca masa wyrównu-
jąca w warstwach od 5 do 40 mm, stosowana w celu  szybkiego wytworzenia równej 
powierzchni. Nadająca się do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, 
lastryko, przymocowanych drewnopodobnych płyt montażowych (V100 P4 - P7, OSB 2 - 
4). Także jako jastrych wiążący na istniejących jastrychach. Możliwe jest nakładanie przy 
zastosowaniu pompy. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na 
rolkach wg DIN EN 12529. Nadaje się pod prace parkieciarskie i wykładziny podłogowe. Do 
zastosowania wewnątrz budynków. 

Uniwersalna, samopoziomująca masa szpachlowa o niskim naprężeniu, przeznaczona do 
wyrównywania podłoży mineralnych do grubości warstwy 10 mm. Nadająca się do wy-
równywania podłoży mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, drewnopodobnych płyt 
montażowych. Na lanym asfalcie do 3 mm. Można stosować na ogrzewaniu podłogowym 
oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość nakładania przy zastosowaniu 
pompy. 
Przeznaczona do użycia wewnątrz budynków. 
Nadaje się pod wykładziny podłogowe. 

ZP 1

ZP 1

DIN EN 13813: CT-C25-F7

DIN EN 13813: CT-C30-F7

Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość 
wchodzenia: ok. 2 - 3 godz.

Czas pełnego wiązania: po ok. 1 - 4 dni

Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość 
wchodzenia: ok. 2 - 3 godz.

Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm 
po ok. 24 godz.
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MASY SZPACHLOWE I NAPRAWCZE

999 EUROPLAN UNIFILL

991 EUROPLAN DIRECT RAPID

Uniwersalna, samopoziomująca masa szpachlowa, przeznaczona do wyrównywania 
podłoży mineralnych - do grubości warstwy do 5 mm. Nadająca się do wyrównywania po-
dłoży mineralnych, płytek ceramicznych, lastryko, lanego asfaltu (do 3 mm). Przeznaczona 
do stosowania wewnątrz budynków. Rozprowadzanie na podłożu przy użyciu rakli. Nadaje 
się pod wykładziny podłogowe. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz 
pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529.

Samopoziomująca masa szpachlowa, do szybkiego wylewania, stosowana w warstwach do 
grubości 20 mm, na ogół bez gruntowania wylewana na problematycznych podłożach, jak 
np.: lany asfalt/maks. 5 mm/, podłoże zawierające resztki wodoodpornych klejów. 
Bez gruntowania nadająca się do wyrównywania podłoży mineralnych, płytek ceramicz-
nych, lastryko, lany asfalt. Na drewnopodobnych płytach montażowych (V100 P4 - P7, OSB 2 
- 4) i przymocowanych jastrychach prefabrykowanych stosować ze środkiem gruntującym. 
Można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 
12529. Możliwość nakładania przy zastosowaniu pompy. 
Przeznaczona do użycia wewnątrz budynków. Nadaje się pod prace parkieciarskie i wykład-
ziny podłogowe.

ZP 1

ZP 1

DIN EN 13813: CT-C25-F6

DIN EN 13813: CT-C40-F10

Opakowanie: 25 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość 
wchodzenia: ok. 2 - 3 godz.

Czas pełnego wiązania: warstwa 3 mm 
po ok. 24 godz.

Opakowanie: 23 kg

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Czas wstępnego wiązania/możliwość 
wchodzenia: po ok. 1 godz.

Czas pełnego wiązania: warstwa 
3 mm po ok. 1,5 - 3 godz., możliwość 
klejenia wykładzin PVC/CV oraz wykładzin 
tekstylnych

835 EUROFINISH EPOXY DUO

Bardzo wysokiej jakości, pigmentowa, dwuskładnikowa powłoka epoksydowy odporna 
na ścieranie, częściowo chemoodporna warstwa na odpowiednio przygotowane twarde 
powierzchnie mineralne, takie jak beton, wylewki cementowe i masy wyrównujące. 
Może być stosowana w warsztatach, halach przemysłowych, garażach i pracowniach 
hobbystycznych. Płatkami Colorflakes firmy Eurocol można opcjonalnie posypać jeszcze 
mokrą powłokę epoksydową w celu ubarwienia, wówczas należy zabezpieczyć podłogę 
przezroczystym lakierem.Powłoka jest otwarta na dyfuzję pary wodnej, a zatem nadaje się 
również na jeszcze wilgotne i/lub stykające się z glebą podłoża. Dostępna w półmatowym 
szarym-żwirowym kolorze RAL 7032.

RE 1

Opakowanie: 2 kg + 10 kg utwardzacza 

Jednostka wysyłkowa: 32 szt./paleta

Zużycie:
ok. 200 - 300 g / m² na warstwę

Czas utwardzenia: ok. 12 - 16 godzin                                                                                                                                          

Czas stosowania po zmieszaniu 
komponentów:  ok. 40 min.

+
utwardzacza

835
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Poniższa tabela zawiera informacje które masy mogą być zastosowane na jakie podłoża:

900 
EUROPLAN 

DSP 

910 
EUROPLAN 

PU DUO

920 
EUROPLAN 

ALPHY                     

928 
EUROPLAN 

WHITE

940 
EUROPLAN 

QUICK                              

960 
EUROPLAN 

SUPER

Jastrych cementowy      
Jastrych anhydrytowy     

Jastrych płynny związany 
siarczanem wapnia     

Lany asfalt     
Jastrych magnezytowy/

Skałodrzew (ksylolit)      
Ceramika      

Lastryko, podłogi kamienne      
Płyty wiórowe V 100 E1                                          

przykręcone 811
                                       

przykręcone 811 
Suche konstrukcje 
związane gipsem                                          

przykręcone 811
                                       

przykręcone 811                             

Nierozpuszczalne w wodzie 
pozostałości klejów  

Rozpuszczalne w wodzie 
pozostałości klejów 

Deski podłogowe, suche, 
stabilnie przymocowane                                                  

z 810, 813
                                                

z 810, 813

Beton
 

odizolowany  
 

odizolowany  
 

odizolowany  
 

odizolowany  
 

odizolowany  

Maty izolujące i odcinające  
Metale


odtłuszczony

Płyty OSB
bez Conti-Finish                                          

przykręcone 811
                                       

przykręcone 811
                                       

przykręcone

Podkłady odcinające      
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PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Poniższa tabela zawiera informacje które masy mogą być zastosowane na jakie podłoża:

965
EUROPLAN 

FLEX                   

971 
EUROPLAN 
RAPID DE

975 
EUROPLAN 

TE/S

  991
EUROPLAN 

DIRECT RAPID 

999 
EUROPLAN 

UNIFILL

Jastrych cementowy     
zagruntowane 

Jastrych anhydrytowy     
zagruntowane 

Jastrych płynny związany 
siarczanem wapnia     

zagruntowane 
Lany asfalt    

Jastrych magnezytowy/
Skałodrzew (ksylolit)  

Ceramika     
Lastryko, podłogi kamienne     

Płyty wiórowe V 100 E1    
Suche konstrukcje 
związane gipsem                               

Nierozpuszczalne w wodzie 
pozostałości klejów 

Rozpuszczalne w wodzie 
pozostałości klejów

Deski podłogowe, suche, 
stabilnie przymocowane                             

                                                
z 810, 813

                                                
z 810, 813

Beton
 

odizolowany  
 

odizolowany  
 

odizolowany  
 

odizolowany  

Dämmunterlagen

Metale

Płyty OSB
bez Conti-Finish

                                       
przykręcone

                                       
przykręcone

                                       
przykręcone

                                       
przykręcone

Podkłady odcinające 
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KLEJE DO WYKŁADZIN PCV I ELASTOMEROWYCH

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

140 EUROMIX PU PRO

Odporny na duże obciążenia klej dwuskładnikowy na bazie poliuretanu, przeznaczony do 
wykładzin elastomerowych z szlifowanym spodem, homogenicznych i heterogenicznych, 
betonu, ceramiki, fajansu, metalu, styropianu, płyt montażowych na bazie drewna. Do za-
stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nadaje się również do klejenia w miejscach 
szczególnie intensywnie eksploatowanych/duże obciążenia. Nadaję się do hal produkcyj-
nych. Do klejenia wykładzin podłogowych przeznaczonych pod duże obciążenia wózki 
widłowe, wózki paletowe. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod 
krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. 
Do stosowania wewnątrz budynków i na suchych podłożach na zewnątrz budynków. 

Opakowanie: 6,7 kg kombi, 13,4 kg 
kombi

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta, 
48 szt./paleta

Zużycie: ok. 450 - 650 g/m² szpachla 
zębata A1-A2

Czas stosowania: mieszanki ok. 70 min.

RU 1

inkl. 
Härter

PU

A1

A2

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

528 EUROSTAR ALLROUND

Klej o wydłużonym czasie otwartym, uniwersalne stosowanie zgodnie z zaleceniami, szyb-
kie wiązanie początkowe w przypadku wykładzin z PVC i CV w rolkach i płytkach. Może być 
stosowany do filcu igłowanego  i wykładzin tekstylnych z przędzy pętelkowej, wykładzin 
tekstylnych o różnorodnych spodach oraz wykładzin pozbawionych wypełniaczy na
chłonne, normatywne podłoża. Stabilna fuga. Długi czas otwarty. Nie zawiera rozpuszczal-
ników. Nadaje się także do normatywnych wykładzin z filcu igłowanego i płytek dekoracyj-
nych z PVC. 
Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 
12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. 

Opakowanie: 13 kg, 20 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta., 
32 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia: 
ok. 250 - 300 g/m² - szpachla zębata A2 
wykładziny PVC/CV, ok. 490 g/m² - szpach-
la zębata B1 - B2 wykładziny tekstylne

Czas stosowania: klejenie na mokro do 
ok. 40 min.

D 1 A2

B1

B2

B3

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

522 EUROSTAR TACK

Wysokiej jakości klej dyspersyjny, w dużym stopniu powstrzymujący migrację plastyfika-
torów; przeznaczony do klejenia na mokro, przylepcowo i kontaktowo na chłonne i nie 
chłonne, normatywne podłoża. Posiada długi czas otwarty. Stosowany do homogenicz-
nych i heterogenicznych wykładzin PVC i CV w rolkach. Nadaje się również do klejenia 
kontaktowego ściennych wykładzin elastycznych oraz zalecanych mat wygłuszających. 
Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 
12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz 
budynków.
Reaktywowalny termicznie po przeschnięciu!

Opakowanie: 13 kg, 20 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta., 
32 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia: 
ok. 250 - 300 g/m² 

Czas stosowania: do ok. 90 min. zależny 
od sposobu klejenia

D 1

A1

A2
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KLEJE DO WYKŁADZIN PCV I ELASTOMEROWYCH

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

622 EUROSTAR TACK

643 EUROSTAR FIBRE

525 EUROSAFE BASIC

Wysokiej jakości klej dyspersyjny, przeznaczony do klejenia na mokro, przylepcowo i 
kontaktowo na chłonne i niechłonne, normatywne podłoża. Posiada długi czas otwarty. 
Stosowany do wykładzin PVC i CV w rolkach, polecanych mat wygłuszających, wykładzin 
tekstylnych o różnych spodach. Nadaje się również do klejenia kontaktowego ściennych 
wykładzin elastycznych. Nie zawiera rozpuszczalników. 
Może być reaktywowany termicznie. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym 
oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg 
RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków.

Wysokiej jakości uniwersalny klej dyspersyjny, w dużym stopniu powstrzymujący migrację 
plastyfikatorów; przeznaczony do klejenia wykładzin elastomerowych w rolkach i płytkach 
do grubości 4 mm, wykładzin PVC i CV w rolkach i płytkach, dekoracyjnych płytek PVC 
(LVT), wykładzin wielowarstwowych PVC z nośnikiem z włókna poliestrowego 
i mineralnego, wykładzin tekstylnych z różnym spodem, filcu igłowanego, linoleum w 
rolkach, modularnych płyt podłogowych z linoleum na chłonne, normatywne podłoża. 
Polepsza odporność na siłę nacisku oraz stabilność wymiarową klejonych wykładzin. 
Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg 
DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. 
Do stosowania wewnątrz budynków.

Uniwersalny klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia wykładzin PVC w rolkach, wykład-
zin wielowarstwowych PVC z nośnikiem z włókna poliestrowego i mineralnego. Duża siła 
wiązania końcowego. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła 
na rolkach wg DIN EN 12529. Na chłonne, normatywne podłoża. Do stosowania wewnątrz 
budynków.

Opakowanie: 13 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia: 
250 - 300 g/m² szpachla zębata A1-A2

Czas stosowania: do ok. 60 min.

Opakowanie: 13 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
ok. 200 - 300 g/m², szpachla zębata A1-A2 
wykładziny elastomerowe, PVC/CV 
ok. 450 - 550 g/m², szpachla zębata B1-B2 
wykładziny tekstylne, linoleum

Czas stosowania: 10 - 30 min.

D 1

D 1

D 1

A1

A2

A2

B1

B2

A1

A2

B1

B2

Opakowanie: 13 kg, 20 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta., 
32 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia: 
ok. 300 g/m²

Czas stosowania: ok. 5 - 20 min.

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

628 EUROSTAR RAPID

Wzmocniony włóknem, niezawierający żywicy, bardzo mocny klej dyspersyjny o bardzo 
szybkiej przyczepności początkowej, co praktycznie zapobiega przesuwaniu się ele-
mentów podczas ich układania. Klej służy do klejenia homogenicznych i heterogenicznych 
wykładzin PVC w rolkach i płytkach, dekoracyjnych płytek PVC (LVT), elastomerowych 
wykładzin podłogowych z przeszlifowanym spodem w płytkach do 4 mm oraz w rolkach 
na normatywnych, chłonnych podłożach.

Opakowanie: 12 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: ok. 250 g / m²

Czas stosowania: do ok. 20 min.

D 1
A2
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KLEJE DO WYKŁADZIN PCV I ELASTOMEROWYCH

KLEJE DO WYKŁADZIN TEKSTYLNYCH

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

501 EUROSTAR TEX PRO

Klej do wykładzin tekstylnych z różnorodnym spodem oraz do lekkich wykładzin z włókniny 
igłowanej. Stosowany również do klejenia wykładzin z PVC o różnych strukturach nośnych 
na chłonne, normatywne podłoża. 
Dobra przyczepność. Przeznaczony do klejenia na mokro. Nie zawiera rozpuszczalników. 
Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 
12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz 
budynków. 

Opakowanie: 14 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 450 - 550 g/m²

Czas stosowania: do ok. 20 min.

D 1

B1

B2

644 EUROSTAR MULTI PLUS

540 EUROSAFE SPECIAL

Wysokiej jakości uniwersalny klej dyspersyjny z włóknami, przeznaczony do klejenia ho-
mogenicznych i heterogenicznych wykładzin PVC i CV w rolkach i płytkach, dekoracyjnych 
płytek PVC (LVT), wykładzin elastomerowych w rolkach i płytkach do grubości 4 mm oraz 
zalecanych mat izolacyjnych Forbo Eurocol na chłonne, normatywne po dłoża. Długi czas 
otwarty. Polepsza odporność na wgniecenia resztkowe oraz stabilność wymiarową klejo-
nych wykładzin.  Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania 
wewnątrz budynków.

Mocny klej dyspersyjny stosowany przy układaniu wykładzin 
elastomerowych z szlifowanym spodem, z rolki lub w formie płytek do 1 m x 1 m i 4 mm 
grubości (np. Noraplan, Norament), nie zwierających chloru wykładzin typu np. Stratica. 
Do klejenia homogenicznych i heterogenicznych, CV, dekoracyjnych płytek PVC (LVT), 
wykładzin tekstylnych ze spodem winylowym na chłonne, normatywne podłoża. 
Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 
12529. 
Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. 
Do stosowania wewnątrz budynków. 

Opakowanie: 12 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
220 - 280 g/m² szpachla zębata A1 - A2 
wykładziny elastomerowe, PVC/CV
350 g/m² szpachla zębata B1 wykładziny 
linoleum

Czas stosowania: do ok. 40 min.

Opakowanie: 13 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
250 - 300 g/m² szpachla zębata A1-A2 
wykładziny elastomerowe, PVC/CV

Czas stosowania: do ok. 60 min. w 
zależności od wykładziny

D 1

D 1

B1A1 A2

A1 A2

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH
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KLEJE DO LINOLEUM

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

418 EUROFLEX LINO POLARIS

611 EUROSTAR LINO PLUS

Mrozoodporny - tzn. możliwość rozmrożenia po przemrożeniu, szybko i mocno wiążący 
klej, przeznaczony do układania linoleum i wykładzin korkowych na chłonne, normatywne 
podłoża. Łatwy do rozprowadzania, wysoka wytrzymałość na wilgoć, alkalia i nacisk foteli 
na kółkach. 
Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg 
DIN EN 12529. Do stosowania wewnątrz budynków. 

Szybko i mocno wiążący klej dyspersyjny do układania linoleum z rolki i w formie płytek, 
wykładzin korkowych, wykładzin sizalowych, PVC z róznorodnym spodem, wykładzin 
tekstylnych z włókniny igłowanej i przędzy pętelkowej, wykładzin tekstylnych z różnym 
spodem na chłonne, normatywne podłoża. Łatwy w rozprowadzaniu, o ok. 25 % mnie-
jszym zużyciu z porównywalnymi klejami, o dużej przyczepności początkowej i wysokiej 
wytrzymałości końcowej. Nie zawiera rozpuszczalników. 
Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg 
DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. 
Do stosowania wewnątrz budynków. 

Opakowanie: 11 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 230 - 290 g/m²

Czas stosowania: ok. 20 min. 
w zależności od wykładziny

D 1

D 1

B1

B1

B2

Opakowanie: 14 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 400 - 450 g/m²

Czas stosowania: do ok. 20 min.

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

509 EUROSTAR TEX

Klej do wykładzin tekstylnych z różnorodnym spodem oraz do lekkich wykładzin z włókniny 
igłowanej. Stosowany również do klejenia wykładzin z PVC o różnych strukturach nośnych 
na chłonne, normatywne podłoża. Dobra przyczepność. Przeznaczony do klejenia na 
mokro. Nie zawiera rozpuszczalników. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym 
oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg 
RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 13 kg, 20 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta, 
13 kg, 32 szt./paleta, 20 kg

Zużycie: 450 - 490 g/m²

Czas stosowania: ok. 30 min.

D 1

B1

B2



22 23

KLEJE DO LINOLEUM

520 LINOLEUM DOCTOR

Klej naprawczy do linoleum. Bezrozpuszczalnikowy. 
Służy do uzupełnienia pustych miejsc pod przyklejonym linoleum. 

Zestaw zawiera:
1 buteleczkę kleju 0,5 l 
2 strzykawki injekcyjne 
instrukcje użycia

1.

4.

3.

6.

2.

5.

STABILIZATORY/PŁYNY ANTYPOŚLIZGOWE

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

541 EUROFIX ANTI SLIP

Dyspersyjny środek do mocowania stabilnych wymiarowo, samoleżących płytek teks-
tylnych ze spodem winylowym lub bitumicznym (>4 kg/m²) na chłonnych i niechłon-
nych podłożach w celu zapobiegania ich przesuwaniu na chłonnych lub niechłonnych 
podłożach. Umożliwia wyjmowanie płytek i ponowne ich przymocowanie. Możliwość 
stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. 
Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz 
budynków. 

W przypadku konieczności układania wykładzin przewodzących ładunki elektryczne 
należy zmieszać 541 Anti Slip z 841 Europrimer EC w proporcjach, odpowiednio 10 : 3,5. 
Nie zawiera rozpuszczalnika.
Produkt uzupełniający: 841 EC prądo-przewodzący, 3,5 kg.

Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 100 - 150 g/m²

Czas odparowania: 
ok 60 min. aż do transparencji

D 1

Nawiercić pożądane miejsce (4 mm wiertłem), wstrzyknąć w nawiercone miejsce odpowiednią ilość kleju LinoDoctor, obracając strzykawkę w koło. 
Docisnąć naprawiane miejsce - najpierw od wywierconego otworu na zewnątrz, a później do wewnątrz otworu. 

Nadmiar kleju wytrzeć szmatką. Po wyschnięciu kleju uzupełnić naprawiane miejsce odpowiednio dobranym sznurem spawalniczym.

+
Produkt uzu-

pełniający
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STABILIZATORY/PŁYNY ANTYPOŚLIZGOWE

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

542 EUROFIX TACK PLUS

546 EUROFIX TACKIFIER

Wysokiej jakości, nakładany wałkiem, trwale lepki stabilizator dyspersyjny, przeznaczony do 
mocowania antypoślizgowego samoleżących płytek tekstylnych ze spodem bitumicznym 
i winylowym lub z czystego, twardego poliuretanu, także ze spodem z runa na normatyw-
nych, chłonnych i niechłonnych podłożach lub zalecanych matach stosowanych pod dywa-
ny. Nadaje się także do zalecanych, samoleżących podłogowych elementów dekoracyjnych 
(np. Allura Flex). Umożliwia wyjmowanie płytek i ponowne ich przymocowanie.
Możliwość mycia wykładzin odpowiednim szamponem wg RAL 991 A2.

Wysokiej jakości, wydajny, uniwersalny środek do mocowania wykładzin  CV i tekstylnych 
ze spodem piankowym i runowym na chłonnych lub niechłonnych, normatywnych po-
dłożach.
Po przeschnięciu stanowi stabilny plastyfikator. Montaż może być przeprowadzany także 
na oczyszczone, równe, stabilnie przymocowane już wczesniej eksploatowane wykładziny 
podłogowe oraz stabilnie przyklejony i oczyszczony parkiet. Możliwość stosowania na 
ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. 
Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.Do stosowania wewnątrz bu-
dynków.Przy późniejszym usuwaniu wykładzin środek można łatwiej usunąć z niechłon-
nych podłoży niż klej. Ze względu na różnorodność występujących podłoży nie wykluczo-
ne jest oddziaływanie kleju na podłoże.

Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 100 - 120 g/m²

Czas odparowania: 
ok 60 min. aż do transparencji

Sposób nanoszenia: wałek welurowy

Opakowanie: 3 kg, 13 kg

Jednostka wysyłkowa: 120 szt./paleta, 
3 kg, 40 szt./paleta, 13 kg

Zużycie: 100 - 130 g/m²

Sposób nanoszenia: wałek piankowy

Czas odparowania: ok. 40 min.

D 1

D 1

SYSTEMY PRZEWODZĄCE ŁADUNKI ELEKTRYCZNE

041 EUROPRIMER EC

Dyspersyjny środek gruntujący, przewodzący ładunki elektryczne, na normatywnych, 
chłonnych podłożach. 
Umożliwia montaż wykładzin prądo-przewodzących i uzyskanie systemu techniki podłogo-
wej odprowadzającego ładunki elektryczne bez konieczności użycia siatki miedzianej. 
Przestrzegać zaleceń producenta wykładziny. Oszczędny w użyciu. 
Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym.
Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie: 100 - 150 g/m²

Podłoża: ok. 2 - 4 godz.

D 1
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SYSTEMY PRZEWODZĄCE ŁADUNKI ELEKTRYCZNE

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

641 EUROSTAR SPECIAL EC

Jasny klej dyspersyjny przewodzący ładunki elektryczne, przeznaczony do przewodzących 
wykładzin elastomerowych, PVC oraz tekstylnych na chłonnym, zgodnym z normami 
podłożu, wcześniej zagruntowanym środkiem gruntującym 041 EC/lub na siatce miedzianej 
801. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg 
DIN EN 12529. Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania 
wewnątrz budynków. 

Przy montażu wykładzin elastomerowych na siatce z miedzianej z 801 Eurostrip EC 
stosować bez użycia środka gruntującego 041 EC.

Opakowanie: 12 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 260 - 400 g/m²

Czas stosowania: do ok. 20 min., zależny 
od wykładziny

D 1
S1 S2

+
Ergänzungs-

produkt

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

541 EUROFIX ANTI SLIP

D 1

801 EUROSTRIP EC

Samoprzylepna taśma miedziana do przygotowania siatki miedzianej wyrównującej 
różnice potencjałów przy układaniu wykładzin podłogowych przewodzących ładunki 
elektryczne. 
Przestrzegać zaleceń producenta wykładzin.

Długość rolki: 20 m

Jednostka wysyłkowa: 30 rolek/karton

Sposób nanoszenia: samoklejąca

Zużycie: co 30 m² odprowadzenie 
potencjałów

Dyspersyjny środek do mocowania stabilnych wymiarowo, samoleżących płytek teks-
tylnych ze spodem winylowym lub bitumicznym (>4 kg/m²) na chłonnych i nie chłon-
nych podłożach w celu zapobiegania ich przesuwaniu na chłonnych lub niechłonnych 
podłożach. Umożliwia wyjmowanie płytek i ponowne ich przymocowanie. Możliwość 
stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. 
Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2. Do stosowania wewnątrz 
budynków. 

W przypadku konieczności układania wykładzin przewodzących ładunki elektryczne 
należy zmieszać 541 Anti Slip z 841 Europrimer EC w proporcjach, odpowiednio 10 : 3,5. 
Nie zawiera rozpuszczalnika.
Produkt uzupełniający: 841 EC prądo-przewodzący, 3,5 kg.

Opakowanie: 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: 100 - 150 g/m²

Czas odparowania: 
ok 60 min. aż do transparencji

523 EUROSTAR TACK EC

Wysokiej jakości klej przylepcowy, z jasnymi włóknami, szybkowiążący, przeznaczony do 
montażu prądoprzewodzących wykładzin podłogowych z PVC i tekstylnych
(także igłowanych) na normatywnych, chłonnych podłożach, które są zagruntowane 
produktem 041 Europrimer EC lub/i na ułozonej siatce miedzianej 801 Eurostrip EC.
Możliwość mycia wykładzin zalecanym szamponem wg RAL 991 A2.

Opakowanie: 12 kg

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: ok. 250 - 400 g/m²

Czas stosowania: ok. 20 min., zależny od 
wykładziny

D 1
S1 S2
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KLEJE KONTAKTOWE I MONTAŻOWE

232 EUROSOL MONTAGE

233 EUROSOL CONTACT

Elastyczny, biały uniwersalny klej budowlano-montażowy przeznaczony do klejenia listew 
przypodłogowych, wykonanych z drewna i twardego PVC. Służy do mocowania płyt 
wiórowych, gipsowych, dźwiękochłonnych i ocieplających. Nie nadaje się do styropianu. 
Przestrzegać przepisów BHP i przepisy dotyczące produktów niebezpiecznych.
Produkt uzupełniający: środek czyszczący 815 Euroclean. 

Klej kontaktowy na bazie neoprenu, łatwy do nakładania, służący do klejenia skóry, metalu, 
ceramiki tworzyw sztucznych (np. PVC, polakryl), drewna, gumy. Można stosować także 
do klejenia zalecanych wykładzin elastomerowych, PVC, wykładzin korkowych, linoleum 
i listew przypodłogowych oraz profili na ścianie, suficie i podłodze. Wysoka siła wiązania 
początkowego i końcowego. Możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod 
krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. 
Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.
Do stosowania wewnątrz budynków. 
Przestrzegać przepisów BHP i przepisy dotyczące produktów niebezpiecznych. 

Opakowanie: 310 ml

Jednostka wysyłkowa: 12 szt./karton, 
1440 szt./paleta 

Zużycie: 20 - 40 ml/rm

Sposób nanoszenia: pistolet do kartuszy

Czas odparowania: ok. 5 min.

Opakowanie: 0,650 kg, 5,5 kg, 10 kg

Jednostka wysyłkowa: 8 szt./karton, 
650 g, 70 szt./paleta, 5,5 kg, 42 szt./paleta, 
10 kg

Zużycie: 200 - 250 g/m² 

Sposób nanoszenia: szpachla zębata 
A1, pędzel

Czas odparowania: ok. 5 - 10 min.

Klejenie kontaktowe: ok. 2 godz.

S 1

S 1 A1

Klej do linoleum, dla optymalnej przewodności stosować w połączeniu z miedzianą siatką 
801 Eurostripe EC (taśma miedziana) i/lub w połączeniu z środkiem gruntującym 041 
Europrimer EC.

Opakowanie: 11 kg                                                                                                                  

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta                                                                                                                                 

Zużycie: 260 - 300 g / m²                           

Czas stosowania: do ok. 20 minut w 
zależności od wykładziny podłogowej

D 1
S2

SYSTEMY PRZEWODZĄCE ŁADUNKI ELEKTRYCZNE

615 EUROSTAR LINO EC
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Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

650 EUROSTAR FASTCOL

Dyspersyjny klej kontaktowy. Bezrozpuszczalnikowy, silnie wiążący klej kontaktowy o długim 
czasie klejenia kontaktowego. Służy do klejenia skóry, metalu, ceramiki, tworzyw sztucznych 
(np. PVC, polakryl), drewna, gumy. Można stosować także do klejenia zalecanych wykładzin 
elastomerowych, PVC, wykładzin korkowych, linoleum i listew przypodłogowych oraz profili 
na ścianie, suficie i podłodze. Wysoka siła wiązania początkowego i końcowego. Możliwość 
stosowania na ogrzewaniu podłogowym oraz pod krzesła na rolkach wg DIN EN 12529. 
Możliwość mycia szamponem wykładzin wg RAL 991 A2.
Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 7,5 kg 

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie:  200 - 300 g/m²

Sposób nanoszenia: załączony wałek 
strukturalny 

Czas odparowania: 30 - 120 min.

Klejenie kontaktowe: ok. 4 godz.

D 1

501 
EUROSTAR 

TEX PRO

509 
EUROSTAR 

TEX

418 
EUROFLEX LINO

POLARIS

611 
EUROSTAR 
LINO PLUS

528 
EUROSTAR 
ALLROUND

628 
EUROSTAR 

RAPID

Wykładziny tekstylne 
tuftingowane z 

podwójnym spodem
   

Wykładziny tekstylne 
tuftingowane ze 

spodem z włókniny
  

Dywany tkane   

Wykładziny igłowane
 

Wykładziny igło-
wane



Przędza pętelkowa    

Linoleum 
 

oraz linoleum w 
płytkach

Wykładziny PVC w 
rolce/CV

 
Wykładziny PVC w 

rolce/CV


Wykładziny PVC w 
płytkach/LVT  

Wykładziny elastomero-
we w rolce i płytkach do 

4 mm grubości


Podkłady izolujące 
820/821

 
korkment 

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
Poniższa tabela zawiera informacje które kleje można stosować do instalacji jakich wykładzin podłogowych:

KLEJE KONTAKTOWE I MONTAŻOWE
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643 
EUROSTAR 

FIBRE

140 
EUROMIX 

PU PRO

541 
EUROFIX 
ANTI SLIP

542 
EUROFIX 

TACK PLUS

546 
EUROFIX 

TACKIFIER

615 
EUROSTAR

LINO EC

Wykładziny tekstylne 
tuftingowane z 

podwójnym spodem
  

Wykładziny tekstylne 
tuftingowane ze 

spodem z włókniny


 
samoleżące płytki

(pod własnym 
ciężarem)

 
trwale lepkie 

Dywany tkane 

Wykładziny igłowane  

Przędza pętelkowa 

Linoleum
 

oraz linoleum w 
płytkach


Wykładziny podło-

gowe bez chloru
 

(na zapytanie)

Wykładziny PVC w 
rolce/CV  

Wykładziny PVC w 
płytkach/LVT    

Loose-Lay

Wykładziny 
elastomerowe i gumowe  
Wykładziny elastomero-
we w rolce i płytkach do 

4 mm grubości
  

płytki

Wykładziny poliu-
retanowe w rolce i 

płytkach


PRZEGLĄD PRODUKTÓW
Poniższa tabela zawiera informacje które kleje można stosować do instalacji jakich wykładzin podłogowych:
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540 
EUROSAFE

SPECIAL

622 
EUROSTAR 

TACK

628 
EUROSTAR 

RAPID

644 
EUROSTAR 

MULTI PLUS

522 
EUROSTAR 

TACK

525 
EUROSAFE 

BASIC

Wykładziny tekstylne 
tuftingowane z 

podwójnym spodem
 

Wykładziny tekstylne 
tuftingowane ze 

spodem z włókniny
 

Dywany tkane  

Wykładziny igłowane 

Przędza pętelkowa 

Linoleum 
Wykładziny podło-

gowe bez chloru 
Wykładziny PVC w 

rolce/CV      
Wykładziny PVC w 

płytkach/LVT   
Wykładziny 

elastomerowe i gumowe   
Wykładziny elastomero-
we w rolce i płytkach do 

4 mm grubości
  

Wykładziny poliu-
retanowe w rolce i 

płytkach
 

Podkłady izolujące 
820/821 

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
Poniższa tabela zawiera informacje które kleje można stosować do instalacji jakich wykładzin podłogowych:
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PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

MATY TŁUMIĄCE I IZOLUJĄCE

803 EUROSTRIP TRANSFER

805 EUROFLOOR SARLIBASE TE

804 EUROFLOOR RENO FLEECE

810 EUROFLOOR FORCE FABRIC

Taśma montażowa do montażu cokołów tekstylnych, listew przypodłogowych przy 
montażu wykładzin dywanowych i miękkich profili, na odpowiednio nośnych i czystych 
podłożach.

Mata odcinająca wilgoć na wilgotne i niestabilne podłoża (do 5 CM %) przed klejeniem 
wykładzin tekstylnych, PVC i CV. 
Nadaje sie także do montażu na starych, stabilnie leżących wykładzinach podłogowych. 
Dobre właściwości odcinające i tłumiące. 
Do stosowania wewnątrz budynków. 
Atestowana jako trudno palna Cfl-S1 wg normy DIN EN 13501-1.

Mata z włókniny w rolce do odcięcia konstrukcji parkietowych od podłoża. Stosowana do 
odcięcia konstrukcji parkietowej, która ma skłonności do pęcznienia i/lub kurczenia się, od 
podłoża lub gdy podłoże nie odpowiada przewidzianej normie pod montaż parkietu.
Włókninę należy kleić do podłoża zalecanymi klejami reakcyjnymi. Montaż parkietu na 
włókninie następuje także zalecanymi klejami reakcyjnymi. 
Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. 
Do stosowania wewnątrz budynków.

Podkład z włókna poliestrowego w rolkach, przeznaczony do uzbrojenia i rozłożenia 
obciążenia na podłożach, które nie posiadają wystarczającej odporności na nacisk lub 
deformujących się - jak np. podłogi drewniane, maty dźwiękochłonne, wykładziny z CV lub 
punktowo sprężyste podłogi sportowe - przed szpachlowaniem odpowiednimi masami.

Długość rolki: 50 m

Szerokość rolki: 35 mm, 45 mm

Jednostka wysyłkowa: 32 szt./karton, 
35 mm, 28 szt./karton, 45 mm

Sposób nanoszenia: ręcznie

Długość rolki: 35 m

Szerokość rolki: 2 m

Instalowanie: układana luźno, bez 
klejenia

Długość rolki: 50 m

Szerokość rolki: 1 m

Jednostka wysyłkowa: 15 rolek/paleta

Instalowanie: klejenie na całej po-
wierzchni

Długość rolki: 50 m

Szerokość rolki: 1 m

Jednostka wysyłkowa: 40 szt. rolek/
paleta

Instalowanie: klejenie, płyn antypośliz-
gowy lub przygwożdżenie

7 dB

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH
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MATY TŁUMIACE I IZOLUJĄCE

820 EUROFLOOR COMFORT/ 821 EUROFLOOR COMFORT PRO

823 EUROFLOOR RENO

820 Eurofloor Comfort - elastyczna związana poliuretanem mata dźwiękochłonna wykonana 
z granulatu korkowo - gumowego, mająca na celu tłumienie i poprawę komfortu chodzenia 
w starym i nowym budownictwie. Polepszenie dźwiękochłonności zgodnie z DIN 52210, przy 
użyciu wykładziny z PVC o grubości 2 mm - ok. 20 dB. (grubość 5 mm na zamówienie).
821 Eurofloor Comfort Pro - elastyczna związana poliuretanem mata dźwiękochłonna 
wykonana z granulatu korkowo - gumowego, mająca na celu tłumienie i poprawę komfortu 
chodzenia w starym i nowym budownictwie. Polepszenie dźwiękochłonności wg EN 13501 
przy użyciu wykładziny z PVC o grubości 2 mm - ok. 20 dB. Atestowana jako trudno zapalna 
Bfl-S1 wg EN 13501-1

Poliestrowa płyta podkładowa, mająca na celu redukcje naprężenia pod klejonym parkietem lub 
do zniwelowania różnic wysokości pod montowanym parkietem, płytkami ceramicznymi lub 
wykładzinami podłogowymi. 
Klejenie wykładzin tekstylnych, parkietu, płytek ceramicznych tylko zalecanymi klejami! 
Możliwość stosowania na starych resztkach klejów, podłożach drewnianych, lanym asfalcie, 
jastrychach mineralnych.
Do stosowania wewnątrz budynków.

Grubość/Długość/Szerokość: 

820 Eurofloor Comfort:
2 mm x 50 mb  x 1 m 
3 mm x 30 mb x 1 m
5 mm x 24 mb x 1 m (na zapytanie)

821 Eurofloor Comfort Pro:
3 mm x 30 mb x 1 m

Jednostka wysyłkowa: 6 rolek/paleta

Instalowanie: klejenie całopowie-
rzchniowe Eurocol 622 Eurostar Tack), 
przesunięcie ok. 50 cm w stosunku do 
montowanej wykładziny podłogowej

Wymiary płyt: 
4 mm = 9 m²/karton (100 x 60 cm)
9 mm = 6 m²/karton (100 x 60 cm)

Jednostka wysyłkowa:
4 mm = 15 szt./karton
9 mm = 10 szt./karton

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH
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SZTUCZNA TRAWA I 
PODŁOGI  SPORTOWE
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SZTUCZNA TRAWA

149 EUROMIX TURF

160 EUROMIX TURF PRO

849 EUROTAPE U

Dwuskładnikowy klej 2 K-PUR, w kolorze zielonym, nie zawierający rozpuszczalnika. Przez-
naczony do klejenia wykładzin typu "sztuczna trawa” na poliestrowych taśmach 849 Euro-
tape U, 842 Eurotape F  brzegowa/łączeniowa w obszarze złączy i pól gry oraz na boiskach 
sportowych. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Dwuskładnikowy klej 2 K-PUR, w kolorze zielonym, nie zawierający rozpuszczalnika. Przez-
naczony do klejenia wykładzin typu „sztuczna trawa” na poliestrowych taśmach 849 Eurotape 
U, 842 Eurotape F lub  
843 Eurotape T brzegowa/łączeniowa w obszarze złączy i pól gry oraz na boiskach spor-
towych. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków także do zewnętrznych kortów 
tenisowych. O 20 % niższe zużycie od innych porównywalnych produktów, możliwość 
stosowania w warunkach zimna i wilgoci - nawet do 2 °C.

Wysokiej jakości taśmy poliestrowe przeznaczone do klejenia wykładzin z sztucznej trawy na 
łączeniach brytów i ich skraju. 
Duża wytrzymałość na rozrywanie.

849 Eurotape U - taśma uniwersalna

Opakowanie: 12,0 kg + 1,2 kg utwar-
dzacz PU

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta, 
utwardzacz PU 12 szt./karton, 384 szt./
paleta

Zużycie: ok. 350 g/metr bieżący 

Czas stosowania mieszanki: ok. 50 min.

Opakowanie: 12,0 kg + 1,8 kg utwar-
dzacz PU

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta, 
utwardzacz PU 6 szt./karton, 300 szt./
paleta

Zużycie: ok. 270 g/metr bieżący 

Czas stosowania mieszanki: ok. 60 min.

Długość rolek/szerokość rolek:
849 Eurotape U: 100 mb x 30 cm

Jednostka wysyłkowa: 
60 rolek/paleta

RU 1

RU 1

B11

B11

+ 
Utwardzacz

PU

+ 
Utwardzacz

PU
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+  
Utwardzacz

Aqua LE

PODŁOGI SPORTOWE

+  
Utwardzacz

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

833 EUROFINISH SPORT DUO

863 EUROFINISH SPORT

897 EUROCLEAN SPORT

809-A EUROCOLOR GAME LINE DUO

Najwyżej jakości, matowy, antypoślizgowy, dwuskładnikowy lakier dyspersyjny na bazie po-
liuretanu. Dobre właściwości rozpływające, odporny na ścieranie, nadający się do wszystkich 
standardowych parkietów używanych do podłóg sportowych oraz linoleum sportowego.
W połączeniu z 897/środek pielęgnacyjny do podłóg sportowych/nadaje się do podłóg 
sportowych wg DIN 18032 i spełnia wytyczne ÖISS 2608 odnośnie antypoślizgowości.

Produkty uzupełniające: 897 środek do pielęgnacji nawierzchni sportowych Anti Rutsch, 10 l

Najwyżej jakości,antypoślizgowy, jednoskładnikowy lakier dyspersyjny na bazie poliuretanu. 
Dobre właściwości rozpływające, odporny na ścieranie, nadający się do wszystkich standar-
dowych parkietów używanych do podłóg sportowych oraz do linoleum sportowego. 
W połączeniu z 897/środek pielęgnacyjny do podłóg sportowych/nadaje się do podłóg 
sportowych wg DIN 18032 i spełnia wytyczne ÖISS 2608 odnośnie antypoślizgowości.

Produkty uzupełniające: 897 środek do pielęgnacji nawierzchni sportowych Anti Rutsch, 10 l

Emulsja pielęgnacyjno-czyszcząca, na bazie polimerowo-dyspersyjnej, przeznaczona do 
pierwszej i bieżącej pielęgnacji parkietów sportowych i elastycznych podłóg sportowych 
(PVC, linoleum) zgodnie z normą DIN 18032. Antypoślizgowa, zapobiega częściowemu 
osadzaniu się brudu. Nadaję się do podłóg sportowych po gruntownym oczyszczeniu 
powierzchni i ponownym zabezpieczeniu w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia 
antypoślizgowości.

Wysoce odporna na ścieranie, dobrze kryjąca farba do oznaczania linii boisk sportowych w 
połączeniu z zalecanymi lakierami dyspersyjnymi Forbo Eurocol. Na bazie poliuretanu. 
Dobra przyczepność na wszystkich rodzajach podłóg sportowych, a w szczególności na 
linoleum, PVC, elastomerowe, polakierowany parkiet. Należy stosować razem z środkiem 
czyszczącym 806.
Kolory: czerwony, pomarańczowy, żółty, niebieski, jasno-niebieski, zielony, biały, czarny.

Opakowanie: 4,3 l +  0,26 l utwardzacz 
Aqua LE

Jednostka wysyłkowa: 4 szt./karton, 
96 szt./paleta 

Zużycie: ok. 120 ml/m²

Czas schnięcia: 4 - 5 godz. (wałek), 
ok. 20 min. (szpachla)

Sposób nanoszenia: Eurotool Microfibre 
Roller, 25 cm/60 cm

Czas stosowania: ok. 1,5 godz.

Opakowanie: 10 l

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie: ok. 120 ml/m²

Czas schnięcia: 4 - 5 godz.

Sposób nanoszenia: Eurotool Microfibre 
Roller, 25 cm/60 cm

Opakowanie: 10 l

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta

Zużycie: ok. 1 l/30 m²

Sposób nanoszenia: mop, bezpyłowa 
szmatka podłogowa

Opakowanie: 0,5 kg kombi (A+B)

Jednostka wysyłkowa: 84 szt./paleta

Zużycie: ok. 60 metrów bieżących/pusz-
ka przy szerokości linii 5 cm

Następne prace: po ok. 2 godzinach,
lakierowanie po ok. 5 godzinach

Czas stosowania: ok. 1 godz. 

Sposób nanoszenia: wałek  piankowy 6 cm

W 3/DD +

W2+

GE 20

22+
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MONTAŻ PARKIETU
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KLEJE PARKIETOWE

+ 
utwardzacz

PU

+ 
utwardzacz

PU LOT

+ 
utwardzacz

PU LOT

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

144 EUROMIX PU MULTI 

145 EUROMIX WOOD EXTRA

148 EUROMIX WOOD

Przeznaczony do normatywnych parkietów intensywnie eksploatowanych: 10 mm parkietu 
litgo, desek podłogowych, mozaiki parkietowej, parkietu wielowarstwowego, parkietu 
przemysłowego (10 mm), płyt parkietowych, parkietu bambusowego.
Także do klejenia podłóg panelowych wg zaleceń producenta, niepowlekanych płyt 
korkowych, oczyszczonych metali i ceramiki. Szybkowiążący, bezwodny. 
Na normatywne podłoża, takie jak: jastrychy cementowe i anhydrytowe, lany asfalt, przykrę-
cone drewnopodobne płyty montażowe i gipsowe oraz maty tłumiace i odcinające Forbo 
Eurocol: 823, 820/821, 804. Nadaje się także na niechłonne podłoża np. na utwardzone 
dwuskładnikowe kleje poliuretanowe.

Bezwodny, bezrozpuszczalnikowy klej dwuskładnikowy, wysoce elastyczny i szybkowiążący, o 
wydłużonym czasie stosowania, zabarwiony w kolorze drewna. 
Wg ISO 17178 po wyschnięciu powstaje twarda, stabilna fuga. Nadaje się do klejenia norma-
tywnych parkietów, takich jak parkiet lamelowy, mozaika, parkiet przemysłowy (również 10 
mm), normatywne lite deski podłogowe, wyroby z litego drewna lamparkietowego, parkiet 
wielowarstwowy, płyt parkietowych i parkietu bambusowego wg specyfikacji producenta. 
Klejenie odbywa się na normatywnych jastrychach na bazie cementu i na bazie siarczanu 
wapnia(anhydryt), jastrychach z asfaltu lanego, panelach drewnopochodnych 
i przykręconych płytach gipsowo-kartonowych, które są odpowiednie do układania parkietu. 
Można kleić także na podkładach(matach) izolacyjnych i tłumiących Eurocol (np.823 Eurofloor 
Reno, 820/821Eurofloor Comfort, 804 Eurofloor Reno Fleece) oraz na podłożach niechłonnych 
(np. stabilnie przymocowanych i oczyszczonych płytkach ceramicznych, płytach z kamienia 
naturalnego, kamienia sztucznego, metalach). Również może być stosowany na reaktywnych 
środkach gruntujących Eurocol, które są przeznaczone do tego celu i nie zostały posypane 
piaskiem kwarcowym. Do użytku w pomieszczeniach.

Klej dwuskładnikowy 2-K-PUR, łatwy w użyciu, bardzo długi czas stosowania, stabilna fuga kle-
jowa po wyschnięciu. Twardo-elastyczny, niekurczliwy, niezawierający wody i rozpuszczalników 
klej do parkietów na bazie 2K PUR zgodnie z ISO 17178. Do klejenia normatywnych parkietów, 
takich jak parkiet lamelowy, mozaika, parkiet przemysłowy (również o grubości 10 mm), 
normatywne lite deski podłogowe, lite drewno - wyroby z lamparkietu, parkiet wielowarst-
wowy, płyty parkietowe oraz parkiet panelowy. Według specyfikacji producenta także parkietu 
z bambusa - jeśli jest takie zalecenie. Klejenie odbywa się na znormalizowanych jastrychach 
cementowych i na bazie siarczanu wapnia(anhydrytu), całkowicie posypanej piaskiem kwar-
cowym wylewce asfaltowej, przykręconych płytach drewnopochodnych (V100 P4-P7, OSB 2-4) 
i jastrychach suchych, a także na zalecanych przez Eurocol podkładach(matach) izolacyjnych 
i tłumiących (np. 823 Eurofloor Comfort, 820/821 Eurofloor Comfort, 820/821 Eurofloor Reno 
Fleece), które nadają się do układania parkietu, a także na powierzchniach niechłonnych (np. 
stabilnie przymocowanych i oczyszczonych płytach ceramicznych i z kamienia naturalnego 
oraz sztucznego, na metalach) Klej charakteryzuje się bardzo długim czasem stosowania - ok. 
75 minut. Dlatego szczególnie nadaje się do parkietów wielkoformatowych. Klej jest zabar-
wiony w kolorze jasnobrązowym. Szlifowanie i lakierowanie parkietu jest możliwe po ok. 24 
godzinach. Klej można stosować na ogrzewaniu podłogowym.
Do użytku w pomieszczeniach.

Opakowanie: 7 kg + 0,875 kg utwar-
dzacz PU (A+B)

Jednostka wysyłkowa: 60 szt./paleta, 
12 but. utwardzacza PU/karton

Zużycie: 
900 - 1000 g/m² szpachla zębata B3
1100 - 1300 g/m² szpachla zębata B11/B15

Czas stosowania mieszanki/układa-
nia parkietu: ok. 40 min.

Opakowanie: 8,485 kg Kombi

Jednostka wysyłkowa: 52 szt./paleta

Zużycie: 
800 - 900 g/m2 szpachla zębata B3
1100 - 1300 g/m2 szpachla zębata B11 - B15

Czas stosowania mieszanki/układa-
nia parkietu: ok. 60 min.

Opakowanie: 9,625 kg Kombi

Jednostka wysyłkowa: 52 szt./paleta

Zużycie: 
900 - 1000 g/m2 szpachla zębata B3
1100 - 1300 g/m2 szpachla zębata B11 - B15

Czas stosowania mieszanki/układa-
nia parkietu: ok. 75 min.

RU 1
B3

B11

B15

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

RU 1
B3

B11

B15

RU 1
B3 B11 B15
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KLEJE PARKIETOWE

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

153 EUROWOOD LE

Uniwersalny polimerowo-silanowy, bez rozpuszczalników i wody,  elastyczny klej jednoskład-
nikowy utwardzający się bezskurczowo. Nadaje się do wszystkich normatywnych parkietów, 
takich jak: parkiet lity, lamparkiet 10 mm, mozaika parkietowa, parkiet przemysłowy 
(od 16 mm grubości), normatywne deski podłogowe >=15 mm grubości (stosunek grubości 
do szerokości 1:10) parkiet wielowarstwowy, płyty parkietowe, dąb wędzony, parkiet bambu-
sowy wg zaleceń producenta.
Możemy kleić na normatywnych podłożach, takich jak: jastrychy cementowe i anhydrytowe, 
drewniane i drewnopodobne przykręcone płyty montażowe, gipsowe płyty z włóknami, 
które nadają się pod montaż parkietów, maty izolacyjne i odcinajace Forbo Eurocol 
(np.823 Eurofloor Reno, 820.821 Eurofloor Comfort, 804 Eurofloor Reno Fleece). Możliwość 
klejenia bez stosowania środków gruntujących. Poprawia dźwiękochłonność pomieszczeń.
Łatwy do usunięcia z powierzchni klejonych elementów. Zapewnia stabilność klejonych 
elementów poprzez dużą siłę wiązania początkowego. Długi czas stosowania. 

Opakowanie: 16 kg

Jednostka wysyłkowa: 33 szt./paleta

Zużycie: 
800 - 1000 g/m² szpachla zębata B3
1000 - 1200 g/m² szpachla zębata B11

Czas stosowania mieszanki/układa-
nia parkietu: ok. 60 min.

RS 10
B3

B11

B15

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

154 EUROWOOD MS SF ULTRA

Według ISO 17178 utwardza się elastycznie i bez skurczu, nie zawiera wody ani rozpuszczal-
ników. Klej jednoskładnikowy do układania normatywnych parkietów, np. parkiet lamelowy,
parkiet mozaikowy *, parkiet przemysłowy (od grubości 16 mm), normatywne lite deski 
podłogowe zgodne z normami > = 15 mm grubości (stosunek grubości do szerokości maks. 
1: 7), lamparkiet z litego drewna (stosunek szerokości do grubości poniżej 5: 1) *, parkiet wielo-
warstwowy, parkiet panelowy, dąb wędzony, parkiet bambusowy.
Klejenie odbywa się na normatywnych jastrychach cementowych lub anhydrytowych, jastry-
chach z asfaltu lanego, przykręconych płytach drewnopochodnych, suchych jastrychach, 
które nadają się do układania parkietu, a także na podkładach odcinających i izolacyjnych 
Eurocol (np. 823 Eurofloor Reno, 820/821 Eurofloor Comfort, 804 Eurofloor Reno Fleece). Po-
prawa dźwiękochłonności. Zwykle można go używać bez środka gruntującego, łatwo daje się 
usunąć z polakierowanych powierzchni. Szczególnie nadaje się do odkształcalnych formatów 
parkietów i rodzajów drewna oraz długich desek podłogowych. Nadaje się na ogrzewanie 
podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków. Jednoskładnikowy klej do parkietów SMP/
niskoemisyjny/ długi czas stosowania/wysoka przyczepność.
Ze względu na wysoką przyczepność znacznie zmniejsza podnoszenie się klejonych ele-
mentów parkietu.
Ogranicza przesuwanie się elementów montowanego parkietu/szlifowanie i lakierowanie 
parkietu po ok. 48 godzinach.

Opakowanie: 16 kg

Jednostka wysyłkowa: 33 szt./paleta

Zużycie:
800 - 1000 g/m² szpachla zębata B3 
1000 - 1200 g/m² szpachla zębata B11 - 
B15

Czas stosowania mieszanki/układa-
nia parkietu: ok. 20-30 min.

RS 10
B3

B11

B15

+ 
utwardzacz 

PU-LOT

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

151 EUROMIX WOOD SEPIA 

Możliwość szlifowania i lakierowania parkietu po 24 godz. Przeznaczony do zgodnych z norma-
mi, o brązowym zabarwieniu parkietów intensywnie eksploatowanych: parkietu litego, desek
podłogowych, mozaiki parkietowej, parkietu wielowarstwowego, parkietu przemysłowego
(10 mm), płyt parkietowych, parkietu bambusowego, także do klejenia podłóg panelowych
wg zaleceń producenta, niepowlekanych płyt korkowych, oczyszczonych metali i ceramiki.
Szybkowiążący, bezwodny. Na normatywne podłoża, takie jak: jastrychy cementowe
i anhydrytowe, lany asfalt, przykręcone drewnopochodne płyty montażowe i gipsowe oraz
maty tłumiące i odcinające Forbo-Eurocol: 823, 820/821, 804. Nadaje się także na niechłonne
podłoża np. na stabilnie przymocowaną ceramikę, naturalny kamień, metale, prefabrykaty
betonowe. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 8,485 kg utwar-
dzacz PU (A+B)

Jednostka wysyłkowa: 33 szt./paleta

Zużycie:
900 - 1000 g/m² szpachla zębata B3 
1000 - 1100 g/m² szpachla zębata B11/B15

Czas stosowania mieszanki/układa-
nia parkietu: ok. 60 min.

RU 1
B3

B11

B15
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144 
EUROMIX 
PU MULTI

145 
EUROMIX 

WOOD EXTRA

148 
EUROMIX 

WOOD

153 
EUROWOOD 

LE

151 
EUROMIX 

WOOD SEPIA

154 
EUROWOOD 
MS SF ULTRA

554 
EUROSTAR 

PARQUET PLUS

Mozaika parkietowa*       
Parkiet przemysłowy*        

22 mm

Lity parkiet lamelowy*        
Dąb

Parkiet lity       
Parkiet lity/krótkie deski 

podłogowe       
Lite deski podłogowe

>= grubości      

Płyty parkietowe   
 

Stosunek grubości 
do szerokości maks. 

1:7


 
Stosunek grubości 

do szerokości maks. 
1:10

Lite deski podłogowe 
zabezpieczone       

Intarsje parkietowe, 
parkiet wielowarstwowy       

Trzywarstwowe deski 
podłogowe       

Dwuwarstwowe deski 
podłogowe       

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
Poniższa tabela zawiera informacje które kleje można stosować do instalacji jakich parkietów i 
podłóg drewnianych:

* Do stosowania tylko z polecanymi lakierami i olejami (858 Eurofinish M Protect, 832 Eurofinish Duo, 884 N Eurofinish Perfect Duo)

KLEJE PARKIETOWE

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

554 EUROSTAR PARQUET PLUS

Uniwersalny, szybkowiążący klej na bazie dyspersyjno-żywicznej. Nadaje się do klejenia nor-
matywnej mozaiki parkietowej, parkietu litego, parkietu przemysłowego (od 22 mm), parkietu 
wielowarstwowego/do 1200 mm/, płyt parkietowych na normatywne podłoża. Przestrzegać 
zaleceń producentów parkietów odnośnie klejenia klejami dyspersyjnymi. Możliwość stoso-
wania na ogrzewaniu podłogowym. 
Do stosowania wewnątrz budynków. 

Opakowanie: 22 kg

Jednostka wysyłkowa: 24 szt./paleta

Zużycie: 
800 - 900 g/m² szpachla zębata B3  
900 - 1100 g/m² szpachla zębata B11/B15

Czas układania parkietu: ok. 15 min.

D 1
B3

B11

B15
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SPOIWA I WYPEŁNIACZE DO FUG

LAKIERY GRUNTUJĄCE

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

876 EUROFILLER WOOD PERFECT

870 EUROFILLER WOOD

883 EUROPRIME PERFECT

Dyspersyjne, lekko zagęszczone spoiwo, gotowe do użycia, przeznaczone do wypełniania fug 
do szerokości 2 mm, które można mieszać z pyłem szlifierskim/80 - 100/wszystkich rodzajów 
drewna.
Długi czas użycia, szybkoschnące, daje się dobrze szlifować, bezzapachowe. Stosować przed 
użyciem nawierzchniowych produktów Forbo Eurocol. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. 
Do stosowania wewnątrz budynków.

Płynne spoiwo, które można mieszać z pyłem szlifierskim/uziarnienie 80 - 100/wszystkich 
rodzajów drewna. Służy do wypełniania fug do szerokości 2 mm. 
Szybkoschnące, transparentne, dobrze nadające się do szlifowania. Szczególnie nadaje się do 
renowacji starych parkietów i drewna o dużej zawartości tłustych garbników. Stosować przed 
użyciem nawierzchniowych produktów Forbo Eurocol. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. 
Do stosowania wewnątrz budynków.

Środek niebezpieczny: Bezwzględnie należy przestrzegać informacji dotyczących 
bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Gotowy do użycia, dobrze wypełniający, bezzapachowy, wodny lakier gruntujący, nakładany 
przy pomocy wałka lub szpachli przed zastosowaniem dyspersyjnych lakierów nawie-
rzchniowych Forbo Eurocol. Zmniejsza sklejanie się krawędzi klepek parkietowych. Nadaje się 
na ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków.

Opakowanie: 5 kg

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie: ok. 50 - 150 g/m², w zależności 
od wielkości fug 

Sposób nanoszenia: szpachla podwójna

Czas schnięcia: 30 - 60 min.

Opakowanie: 10 l

Jednostka wysyłkowa: 42 szt./paleta

Zużycie: ok. 50 - 100 ml/m² w zależności 
od wielkości fug

Sposób nanoszenia: szpachla podwójna

Czas schnięcia: ok. 30 min.

Opakowanie: 5 l

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
30 ml/m² szpachla podwójna
ok. 100 ml/m² Eurotool Microfibre Roller

Czas schnięcia: ok. 20 min. (szpachla), 
ok. 60 min. (Eurotool Microfibre Roller)

W 2+

G 2

W 2+

NMP-free

NMP-free

NMP-free
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LAKIERY NAWIERZCHNIOWE 1-K I 2-K

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

832 EUROFINISH DUO

855 EUROFINISH BASIC

858 EUROFINISH M PROTECT

Najwyższej jakości, dyspersyjny lakier dwuskładnikowy, na bazie poliuretanu do zabezpiecza-
nia wszystkich rodzajów intensywnie eksploatowanych standardowych parkietów. 
Dobra odporność na działanie niektórych chemikaliów i ciągłą eksploatację w budynkach 
użyteczności publicznej.
Do stosowania wewnątrz budynków. 
Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354.

Dyspersyjny, poliakrylowo-poliuretanowy lakier do zabezpieczania  wszystkich rodzajów 
standardowych parkietów. 
Dobrze nadający się do obiektów domowych. Możliwe pełne zastosowanie bez lakieru 
gruntującego. Klasa eksploatacyjna A wg normy Ö C 2354.
Obiekty domowe, lekka eksploatacja obiektowa. Do stosowania wewnątrz budynków.

Najwyższej jakości lakier 1-K w jakości 2-K (samoutwardzalny), obiektowy, bardzo intensyw-
na eksploatacja. Lakier jednoskładnikowy, bez utwardzacza (samoutwardzalny), wyjątkowo 
odporny na zarysowania, odporny na ścieranie i działanie niektórych chemikaliów. Nadaje się 
do wszystkich rodzajów standardowych parkietów, które można lakierować tak jak w systemie 
2-K. Ogranicza sklejanie kantów. Dobrze się szlifuje. Lekko przyciemnia niektóre rodzaje 
drewna, jak np. dąb. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Możliwe pełne zastosowanie bez 
lakieru gruntującego. Do stosowania wewnątrz budynków. 
Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354. 

półmat

mat, półmat

półmat

Opakowanie: 4,3 l + 0,26 kg utwardzacza 
Aqua LE

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
20 ml/m² szpachla podwójna
100 ml/m² Eurotool Microfibre Roller, 25 cm

Czas schnięcia: 
ok. 15 min. szpachla podwójna
ok. 3 godz. Eurotool Microfibre Roller

Czas stosowania mieszanki: 
ok. 1,5 godz.

Opakowanie: 5 l

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
30 ml/m² szpachla podwójna
120 ml/m² Eurotool Microfibre Roller, 25 cm

Czas schnięcia: 
ok. 20 min. szpachla podwójna
ok. 4 godz. Eurotool Microfibre Roller

W2/DD+

W2+

W2+

NMP-free

NMP-free

NMP-free

33

33

22+

Opakowanie: 5 l

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
ok. 30 ml/m² szpachla podwójna
ok. 120 ml/m² Eurotool Microfibre Roller

Czas schnięcia: 
ok. 20 min. szpachla podwójna
ok. 4 godz. Eurotool Microfibre Roller

+ 
Utwardzacz

Aqua LE
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LAKIERY NAWIERZCHNIOWE 1-K I 2-K

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

867 EUROFINISH EASY FUTURE

884N EUROFINISH PERFECT DUO

Najwyższej jakości lakier dyspersyjny na bazie poliuretanu do zabezpieczania wszystkich 
rodzajów standardowych parkietów. Nadaje się szczególnie do intensywnie eksploatowa-
nych obiektów użyteczności publicznej. Prawie idealna optyka powierzchniowa, optymal-
ne wyważenie proporcji pomiędzy odpornością na ścieranie i zarysowanie. Nadaje się na 
ogrzewanie podłogowe. Do stosowania wewnątrz budynków. 
W połączeniu z dodatkiem 873 Aqua Lack Additive osiąga klasę poślizgu R9 wg BGR* 181. 
Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354.

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).

Najwyższej jakości, dyspersyjny lakier dwuskładnikowy, na bazie poliuretanu do zabez-
pieczania wszystkich rodzajów intensywnie eksploatowanych standardowych parkietów. 
Dobra odporność na działanie niektórych chemikaliów. Możliwość stosowania w wielu 
przypadkach bez lakieru gruntującego. Szybkoschnący, po zmieszaniu komponentów 
(lakier + utwardzacz) możliwe nałożenia drugiej warstwy lakieru. W połączeniu z 
dodatkiem 873 Aqua Lack Additive osiąga klasę poślizgu R9 wg BGR* 181. 
Do stosowania wewnątrz budynków.
Klasa eksploatacyjna C wg normy Ö C 2354.

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).

mat, półmat, połysk

mat, półmat, połysk

Opakowanie: 5 l

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
ok. 30 ml/m² szpachla podwójna 
ok. 100 - 120 ml/m² Eurotool Microfibre 
Roller

Czas schnięcia: 
ok. 30 min. szpachla podwójna 
ok. 3 - 4 godz. Eurotool Microfibre Roller

Opakowanie: 4,3 l + 0,26 kg utwardzacza 
Aqua LE

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia:
ok. 30 ml/m² szpachla podwójna 
ok. 100 ml/m² Eurotool Microfibre Roller

Czas schnięcia: 
ok. 20 min. szpachla podwójna 
ok. 3 - 4 godz. Eurotool Microfibre Roller

Czas stosowania mieszanki:
ok. 4 godz.

W2+
NMP-free

NMP-free
W2/DD+

34

NORM
EN 71/3

NORM
EN 71/3

+ 
Utwardzacz

Aqua LE

+
Produkt uzu-

pełniający

+
Produkt uzu-

pełniający
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DODATKI DO LAKIERÓW

873 AQUA LACK ADDITIVE 

873 Additive - dodatek do zalecanych lakierów parkietowych w celu osiagnięcia klasy 
poślizgowości R 9 wg BGR* 181, DIN 51130.
(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).

Opakowanie: na 5 l lakieru dyspersyj-
nego

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

850 EUROFINISH OIL WAX

862 EUROFINISH HARD OIL HS

869 EUROFINISH OIL WAX DUO

Gotowy do użycia, utwardzający się pod wpływem kontaktu z powietrzem (oksydacyjnie), 
głęboko penetrujący produkt z wysokiej jakości naturalnych olejów penetrujących, przez-
naczony do impregnacji i pielęgnacji chłonnych podłóg drewnianych z miękkich i twardych 
gatunków drewna, desek podłogowych, podłóg sprężystych, bruku drewnianego, podłóg z 
korka oraz przeszlifowanych nadających sie do tego celu płyt OSB. Do obiektów mieszkalnych 
i użyteczności publicznej. Do stosowania wewnątrz budynków. Nadaje się na ogrzewanie 
podłogowego. Antypoślizgowość grupy R 9 wg BGR* 181.

(* BGR - Federalny Urząd Geologii i Surowców Naturalnych).

Utwardzony olej do zalecanych gatunków parkietów drewnianych, w szczególności dębu. 
Uzyskuje się delikatne przyciemnienie (tzw. efekt przypalenia), także na drewnie o zabar-
wieniu czerwonawym i ciemnym. Do olejowania i impregnowania podłóg drewnianych, 
takich jak: drewna twardego lub miękkiego, bruku drewnianego, parkietu przemysłowego 
w jednym ciągu roboczym. Do stosowania w obiektach intensywnie eksploatowanych oraz 
w lokalach mieszkalnych.
Do stosowania wewnątrz budynków. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. 

Bez rozpuszczalników i wody, dwuskładnikowy olej impregnacyjny, który poprzez utward-
zenie chemiczne nadaje się na ekstremalnie intensywnie eksploatowane obiekty. 
Do powierzchniowej impregnacji wszystkich rodzajów parkietów i drewna. 
Tworzy powierzchnie półmatową o otwartych porach, która jest łatwa w pielęgnacji. 
Wytrzymuje intensywną eksploatacje mechniczną i jest odporna na działanie niektórych 
chemikali używanych w gospodarstwach domowych. 100 % zawartości ciał stałych. 
Możliwe szybkie użytkowanie zabezpieczonej powierzchni.

Opakowanie: 2,5 l

Jednostka wysyłkowa: 4 szt./karton,
144 szt./paleta  

Zużycie/Sposób nanoszenia: 
ok. 20 ml/m² szpachla podwójna
ok. 50 ml/m² wałkiem welurowym do oleju

Czas schnięcia: 8 - 10 godz.

Opakowanie: 3 l

Jednostka wysyłkowa: 126 szt./paleta  

Zużycie/Sposób nanoszenia: 
ok. 25 - 30 ml/m² szpachla podwójna

Czas schnięcia: ok. 48 godz.

Opakowanie kombi: 0,9 l + 0,1 l

Jednostka wysyłkowa: 1 szt./karton,
240 szt./paleta  

Zużycie/Sposób nanoszenia: 
25 - 35 ml/m² szpachla podwójna

Czas schnięcia: 
między warstwami ok. 30 - 60 min.

Ostrożna eksploatacja: po ok. 4 godz.

Eksploatacja: po ok. 24 godz.

Ö 60+

Ö 60

Ö 10+

OLEJE PARKIETOWE/ EMULSJE OLEJOWO-WOSKOWE

włącznie z 
utwardzaczem

PU
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ŚRODKI PIELĘGNACYJNE 
I CZYSZCZĄCE
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ŚRODKI PIELĘGNACYJNE I CZYSZCZĄCE

888 EUROCLEAN UNI

891 EUROCLEAN BASIC

898 EUROCLEAN LONGLIFE

Dający połysk, odporny na zabrudzenia środek czyszcząco-pielęgnacyjny, przeznaczony do 
bieżącej pielęgnacji wszystkich wodoodpornych podłóg, takich jak: polakierowany parkiet, 
korek, wykładziny PVC, CV, linoleum, panele podłogowe, naturlany i sztuczny kamień. 
Produkt nadaje się jako dodatek do podłogowych maszyn czyszczących - wykazuje bardzo 
mały stopień pienienia się.

Wodny środek do gruntownego czyszczenia zalecanych elastycznych wykładzin podło-
gowych (PVC, linoleum, guma) do usuwania pozostałości substancji pielęgnacyjnych, 
stabilizatorów i klejów, także w systemie C Floor.

Wytrzymały i długo skuteczny środek pielęgnujący na bazie polimerowo - dyspersyjnej, 
do pierwszej i bieżącej pielęgnacji polakierowanych lakierami dyspersyjnymi Forbo Eurocol 
podłóg typu: polakierowany parkiet, wykładziny korkowe. Odświeża zabezpieczone, 
wodoodporne wykładziny, takie jak: PVC, CV, linoleum. 
Jest odporny na zabrudzenie, tworzy powłokę zabezpieczającą.

Opakowanie: 2,5 l, 5 l

Jednostka wysyłkowa: 8 szt./karton, 
120 szt./paleta (2,5 l), 102 szt./paleta (5 l)

Zużycie: w zależności od stosowania, 
zabrudzenia 

Sposób nanoszenia: mop, szmatka 
podłogowa

Czas oddziaływania: ok. 10 min.

Czas schnięcia: ok. 30 min.

Opakowanie: 2,5 l, 10 l

Jednostka wysyłkowa: 8 szt./karton, 
120 szt./paleta (2,5 l), 60 szt./paleta (10 l)

Zużycie: w zależności od stopnia 
zabrudzenia

Sposób nanoszenia: mop, bezpyłowa 
szmatka podłogowa

Czas oddziaływania: ok. 10 min.

Opakowanie: 2,5 l, 5 l

Jednostka wysyłkowa: 8 szt./karton, 
120 szt./paleta (2,5 l), 102 szt./paleta (5 l)

Zużycie: 1 l na ok. 40 m²

Sposób nanoszenia: mop, bezpyłowa 
szmatka podłogowa 

Czas schnięcia: 1 - 2 godz.

GU 50

GG 60

GE 20
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ŚRODKI PIELĘGNACYJNE I CZYSZCZĄCE

879 EUROCLEAN OIL

896 EUROCARE OIL

Rozpuszczalnikowy olej pielęgnacyjny, przeznaczony do pielęgnacji ręcznie zabezpieczo-
nych olejem lub woskiem podłóg drewnianych. Po wyschnięciu można warstwę nawie-
rzchniową środka pielęgnacyjnego spolerować maszynowo lub białą bezpyłową szmatką 
podłogową. Produkt jest bezbarwny po wyschnięciu. 
Olej pielęgancyjny i impregnacyjny. Nadaje się do obiektów intensywnie eksploatowanych. 
Utwardza się oksydacyjnie (przez kontakt z powietrzem).

Wydajna i skuteczna emulsja do pierwszej i bieżącej pielęgnacji oraz odświeżania ręcznie 
olejowanych produktami Forbo Eurocol parkietów i wykładzin korkowych jak i również 
powierzchni olejowanych metodą UV.
Można dodawać do wody w trakcie bieżącej pielęgnacji.

Opakowanie: 2,5 l

Jednostka wysyłkowa: 4 szt./karton, 
72 szt./paleta

Zużycie/Sposób nanoszenia: 
80 - 100 g/m² Eurotool Oil-Wax Roller

Czas schnięcia: ok. 24 godziny jedna 
warstwa

Opakowanie: 1 l

Jednostka wysyłkowa: 4 szt./karton, 
460 szt./paleta

Zużycie:
Bieżąca pielęgnacja:
ok. 250 ml na 5 l czystej wody
(na ok. 100 m²)
Pierwsza pielęgnacja: 1 l nierozcień-
czony (na ok. 100 m²)

Czas schnięcia: ok. 60 min. 
można polerować białym padem

Sposób nanoszenia: mop, bezpyłowa 
szmatka podłogowa

Ö 60

GE 10
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SURFACE 
PRODUKTE
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betondesign
PODŁOGA I ŚCIANA W JEDNYM
WYJĄTKOWY WYGLĄD BETONU

KOLORY

Od ok. 450 m² są możliwe
specjalne kolory, takie jak rdza 
wg RAL, Pantone lub RGB.
Czas dostawy w tym przypadku
wynosi przynajmniej 6 tygodni 
od zatwierdzenia koloru przez 
klienta.

signal grey ash warm white telegrau 1

dusty grey stone grey greige platinum grey

slate olive rust (special)
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BETONDESIGN

305 BETONDESIGN

301 BASESEALER

322 C FLOOR

Gotowa do użycia, łatwa w stosowaniu, zabarwiona masa dyspersyjna do wykonania deko-
racyjnych podłóg i ścian o wyglądzie betonu. Utwardza się elastycznie i bez naprężeń. 
W połączeniu z lakierem zabezpieczającym Forbo Eurocol 301 Basesealer oraz lakierem 
Forbo Eurocol 322 C Floor Duo tworzy powierzchnię odporną na ścieranie, chemikalia i 
antypoślizgową.
Można stosować na normatywnych podłogach oraz ścianach. Do stosowania wewnątrz 
budynków.
Do wstępnej i bieżącej pielęgnacji zalecany produkt Forbo Eurocol 888 Euroclean Uni.

Podkład gruntujący do betondesign/gotowy i łatwy w użyciu/szybkie schnięcie/nie żółknie/ 
bardzo dobra przyczepność
Wodny, jednoskładnikowy podkład do Eurocol 305 betondesign i Eurocol floordesign przed 
lakierowaniem 322 Eurocol TopCoat, tworząc zabezpieczającą warstwę nawierzchniową.

Dwuskładnikowy, dyspersyjny lakier zabezpieczający do zalecanych produktów Surface 
Forbo Eurocol (betondesign, liquiddesign) oraz nowych i odnawianych elastycznych 
wykładzin podłogowych, odporny na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne, spełnia 
wymogi klasy antypoślizgowości R9 , wymogi R10 i R11 po dodaniu środka Anti Slip Additiv. 
Po odnowieniu wykładziny redukuje poziom zabrudzenia i w związku z tym konieczność 
częstego czyszczenia i pielęgnacji. Nadaje się do zabezpieczenia on-top nowych elastycz-
nych wykładzin podłogowych (Coating) oraz odnawianych wykładzin podłogowych(Re-
coating). Lakier 322 Eurofinish C Floor Duo tworzy odporną na zarysowania, elastyczną 
powłokę zabezpieczającą zapobiegającą ścieraniu w ciągach komunikacyjnych. Produkt 
dostępny w pełnym macie.  EMICODE EC1 .

Opakowanie: 7 kg 

Jednostka wysyłkowa: 72 szt./paleta

Zużycie: ok. 400-500 g/ m2 na warstwę 

Sposób nakładania: szpachla

Czas schnięcia: 
1. warstwy ok. 4-6 godzin, 
2. warstwy ok. 6 godzin 

Opakowanie: 2,5 kg                                   

Jednostka wysyłkowa: 128 szt./paleta

Zużycie: ok. 150 - 250 ml/m² na warstwę

Nakładanie: wałek Eurotool Microfibre 

Czas schnięcia: ok. 2-4 godziny w temp. 
20°C, zależne od warunków klimatycz-
nych w pomieszczeniu

Opakowanie: 5 l + 1,25 kg utwardzacz

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie: ok. 85 - 100 ml/m² na warstwę

Nakładanie: wałek Eurotool Microfibre

Czas schnięcia: ok. 4 godziny.

Czas stosowania mieszanki: ok. 90 
min.

W3/DD+

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

+  
utward-

zacz
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044 Europrimer Multi

960 Europlan Super

2 x 044 Europrimer Multi

350 LiquidDesign

322 C FLOOR

ZALECENIA SYSTEMOWE:

liquiddesign
INNOWACYJNA, ELASTYCZNA PŁYNNA PODŁOGA UŻYTKOWA
OPARTA NA NATURALNYCH SUROWCACH
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LIQUIDDESIGN

350 LIQUIDDESIGN

Dwuskładnikowa, bez widocznych łączeń (bezspoinowa), elastyczna płynna podłoga na 
bazie surowców odnawialnych i biopolimerów. Bardzo trwała, elastyczna i wytrzymała na 
uszkodzenia. Oparta na ekologicznych surowcach, przyjazna dla środowiska w połączeniu 
z doskonałą wydajnością. Bez połączeń, stabilna przynosi przyjemny komfort chodzenia i 
życia, jest łatwa w eksploatacji i pielęgnacji, odporna na ścieranie i zarysowania a także na 
szeroką gamę chemikaliów.
Płynna podłoga jest wykonana głównie z naturalnych, odnawialnych produktów jak na 
przykład: naturalne oleje (olej lniany), korek, mączka drzewna i barwne pigmenty. Jest 
dostępna w różnych kolorach.
Podłoga charakteryzuje się wysokim poziomem tłumienia kroków, odpornością na uderze-
nia, dobrą antypoślizgowością, oraz odpornością na ślinę i ogień. 

Lakierowanie wierzchniej warstwy należy przeprowadzić za pomocą lakieru Forbo Eurocol 
322 C.

Opakowanie: 11 kg + 4 kg utwardzacz

Jednostka wysyłkowa: 44 szt./paleta

Zużycie: ok. 1 kg/m²/mm

Nakładanie: szpachla zębata 78

Czas schnięcia: ok. 12 godzin

Czas stosowania mieszanki: ok. 30 
min.

FARBBEISPIELE

concrete

ruby

lagoon

taube

ochre

earth

zinc

violet

DIN EN 13813:SR - B1,5 – AR1 - IR4

322 C FLOOR

Dwuskładnikowy, dyspersyjny lakier zabezpieczający do zalecanych produktów Surface 
Forbo Eurocol (betondesign, liquiddesign) oraz nowych i odnawianych elastycznych 
wykładzin podłogowych, odporny na duże obciążenia mechaniczne i chemiczne, spełnia 
wymogi klasy antypoślizgowości R9 , wymogi R10 i R11 po dodaniu środka Anti Slip Additiv. 
Po odnowieniu wykładziny redukuje poziom zabrudzenia i w związku z tym konieczność 
częstego czyszczenia i pielęgnacji. Nadaje się do zabezpieczenia on-top nowych elastycz-
nych wykładzin podłogowych (Coating) oraz odnawianych wykładzin podłogowych(Re-
coating). Lakier 322 Eurofinish C Floor Duo tworzy odporną na zarysowania, elastyczną 
powłokę zabezpieczającą zapobiegającą ścieraniu w ciągach komunikacyjnych. Produkt 
dostępny w pełnym macie.  EMICODE EC1 .

Opakowanie: 5 l + 1,25 kg utwardzacz

Jednostka wysyłkowa: 102 szt./paleta

Zużycie: ok. 85 - 100 ml/m² na warstwę

Nakładanie: wałek Eurotool Microfibre

Czas schnięcia: ok. 4 godziny.

Czas stosowania mieszanki: ok. 90 
min.

W3/DD+

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt Grundsätzen

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH

+  
utward-

zacz
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PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

WIADRO DO MAS SZPACHLOWYCH

WIADRO NA WODĘ

EUROTOOL MIXER

WAVE CONNECTORS

EUROTOOL MICROFIBRE ROLLER 

Wiadro do wymieszania mas szpachlowych z wodą.

WAŁEK AQUA-MICRO

Wiadro z miarką do odmierzenia odpowiedniej ilości wody, potrzebnej do 
wymieszania mas szpachlowych.

MIESZADŁO DO MAS SZPACHLOWYCH | Mieszadło do mechanicznego, prawidłowego 
wymieszania mas szpachlowych Forbo Eurocol z wodą, gwint 14 mm.

NAPRAWCZE KLAMRY SPINAJĄCE | Przeznaczone do mechanicznego zabezpieczenia 
pęknięć i rys w jastrychach w połączeniu z odpowiednimi masami naprawczymi Forbo Eurocol.

Specjalny wałek przeznaczony do lakierowania lakierami dyspersyjnymi.

Gwint M14 | Mieszadło mechaniczne, do jednolitego wymieszania mas 
szpachlowych Forbo- Eurocol.

Art.-Nr. 110469, 1 szt.

30 litrów.

Art.-Nr. 110474, 1 szt.

10 litrów.

Art.-Nr. 110471, 1 szt.

Art.-Nr. 110466, 100 szt.

Art.-Nr. 110571, 1 szt.

Długość: 25 cm, 11 mm dł. włosa

Art.-Nr. 110473, 1 szt.

EUROTOOL DOUBLE SIDED SPATULA

Nierdzewna szpachla podwójna polecana do lakierów parkietowych, olejów i wosków.

Art.-Nr. 110570, 1 szt.

Długość: 27 cm
Szpachla podwójna

815 EUROCLEAN HANDCLEAN

Chusteczki czyszczące przeznaczone do oczyszczania gładkich powierzchni, rąk, 
nieutwardzonego silikonu i klejów, pianki poliuretanowej, MS-polimerów, świeżej farby, 
zabrudzeń.

Opakowanie: 100 szt. chusteczek / 
pojemnik

Jednostka wysyłkowa: 
6 pojemników/karton, 44 kat./paleta
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EUROTOOL METAL SPIKE ROLLER

EUROTOOL NYLONFIBRE ROLLER

Metalowy walec odpowietrzający do produktów w systemie Eurocol 
Surface, z delikatnymi kolcami metalowymi (0,04 mm) do uzyskania bardzo równej i 
gładkiej powierzchni, długość kolców 15 mm.

Wałek do jednowarstwowego lakierowania lakierami 
rozpuszczalnikowymi. Aplikacja ok. 250 - 300 g/m².

Art.-Nr. 111067, 1 szt.

Długość: 25 cm

Art.-Nr. 110569, 1 szt.

Długość: 25 cm, 14 mm dł. włosa

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Metalowy walec

WAŁEK NYLONOWY

EUROTOOL OIL- WAX ROLLER

Specjalny walek do systemów olejowych.

Art.-Nr. 110575, 1 szt.

Długość: 25 cm, 4 mm dł. włosa

WAŁEK WELUROWY DO PRODUKTÓW OLEJOWYCH

EUROTOOL SPIKE ROLLER

Walec z kolcami z tworzywa sztucznego do odpowietrzania i wyrównywania wylewanych 
mas szpachlowych, długość kolców 12 mm.

Art.-Nr. 110465, 1 szt.

Długość: 25 cm, tzw. "JEŻ"

WALEC ODPOWIETRZAJĄCY

EUROTOOL SPATULA HANDLE

SZPACHLA-UCHWYT | Szpachla do mocowania różnego rodzaju uzębień.

Art.-Nr. 110522, 1 szt.

Długość: 28 cm

EUROTOOL NOTCHED TROWEL

UZĘBIENIA DO SZPACHL | Różne rodzaje uzębień do szpachli 
do nakładania klejów wg TKB (A1, A2, B1, B2, S1, S2) oraz klejów 
parkietowych wg TKB (B11, B3).

A1 - Art.-Nr. 111412 | 21 cm
A2 - Art.-Nr. 111413 | 21 cm
B1 - Art.-Nr. 111415 | 21 cm
B2 - Art.-Nr. 111416 | 21 cm
B3 - Art.-Nr. 111417 | 21 cm
S1 - Art.-Nr. 111418 | 28 cm
S2 - Art.-Nr. 111419 | 28 cm
B11 - Art.-Nr. 111420 | 28 cm
78 - Art.-Nr. 111421 | 28 cm

10 szt.

A1

A2

B1 B11

S1

S2

B2 B3
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Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Str. 2 • D-99091 Erfurt
Telefon: + 49 (0)361 - 730 41  0 • Fax: + 49 (0)361 - 730 41  91 
info.erfurt@forbo.com • www.forbo-eurocol.de

KONTAKT

Country Manager Polska

Artur Woźnica 
Kom.: + 48 603 - 632 - 486
Telefon: + 48 22 - 715 - 58 - 41 
artur.woznica@forbo.com
aw_forbo@o2.pl

Dystrybucja/Export/Polska

Claudia Wiegand C/O 
Telefon: + 49 (0)361 - 730 41 - 61
claudia.wiegand@forbo.com

Thomas Lienert C/O
Telefon: + 49 (0)361 - 730 41 -  62
thomas.lienert@forbo.com

Dyrektor Handlowy
Dr. Stefan Vollmuth
Telefon: + 49 (0)361 - 730 41 100, mobil: +49 (0)151 - 16 26 80 42,
stefan.vollmuth@forbo.com

Dyrektor Handlowy
Jochen Schwemmle
Telefon: + 49 (0)361 - 730 41 0, mobil: +49 (0)173 - 356 23 56
jochen.schwemmle@forbo.com

Doradztwo Techniczne
Service-Hotline + 49 (0)361 - 730 41 - 66
(Dział Techniczny) technik.erfurt@forbo.com

Forbo Flooring B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce
ul. Jeleniogórska 16 • 60-179 Poznań
Phone: + 48 61 - 862-13-82
Fax: + 48 61 - 622 71 - 75
info.pl@forbo.com • www.forbo.pl
NIP 2090003083
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Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Str. 2 • D-99091 Erfurt
Phone: + 49 (0)361 730 41  0 • Fax: + 49 (0)361 730 41 91 
info.erfurt@forbo.com • www.forbo-eurocol.de
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Forbo Flooring B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce
ul. Jeleniogórska 16 • 60-179 Poznań
Phone: + 48 61 - 862-13-82
Fax: + 48 61 - 622 71 - 75
info.pl@forbo.com • www.forbo.pl
NIP 2090003083

Pieczątka Dystrybutora


