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    To nowy zakres aktywności firmy Inter-Trans działającej w Polsce od 
1985 roku. Produkcja marki OPTIMAX odbywa się w nowowybudowanym
Zakładzie Produkcyjnym z siedzibą w Konopiskach koło Częstochowy.  
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej powstała nowoczesna linia produkcyjna
zapraw mineralnych oraz produktów wodorozcieńczalnych.

   Długoletnie doświadczenie w tej branży, wysokie kwalifikacje praco-
wników oraz zastosowanie nowoczesnych technologii i najlepszych suro-
wców pozwala firmie uzyskiwać wyroby o najwyższych parametrach ja-
kościowych. 

    Oferta produkcyjna marki OPTIMAX to bogaty asortyment klejów, za-
praw mineralnych, tynków oraz kompletnych systemów dociepleń. Jakość
naszych wyrobów sprawdzana jest przez zakładowe laboratorium oraz przez
wyspecjalizowane certyfikowane jednostki badawcze. Wszystkie nasze 
produkty posiadają aktualne certyfikaty i aprobaty właściwych instytucji 
oceniających.

    Mamy nadzieje, że nasza oferta, którą z roku na rok chcemy sukcesy-
wnie poszerzać, spełni oczekiwania naszych klientów. Nasz rozwój chcemy
oprzeć na zasadzie wzajemnej współpracy, pomocy i wymianie doświa-
dczeń.

CHCIELIBYŚMY ZAPREZENTOWAĆ PAŃSTWU

NOWĄ MARKĘ PRODUKTÓW

CHEMII BUDOWLANEJ:

SPIS TREŚCI

KLEJE DO SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ

KLEJE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

FARBY

TYNKI I ZAPRAWY BUDOWLANE

TYNKI MASZYNOWE

TYNKI ŻYWICZNE

SYSTEM EKO-DOM

SZLACHETNE TYNKI MINERALNE

SYSTEM DOCIEPLEŃ OPTIMAX PLUS

GRUNTY

OK 500 KLEJ DO PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH
OK 501 UNIWERSALNY KLEJ DO DOCIEPLEŃ

OK 530 
OK 531 
OK 532 

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH MROZOODPORNY
KLEJ DO GRESU UELASTYCZNIONY
KLEJ DO GRESU SUPERELASTYCZNY

OZ 405 OBRZUTKA CEMENTOWA
OZ 406 
OZ 422 
OZ 425 

ZAPRAWA TYNKARSKA WYRÓWNAWCZA
TYNK MASZYNOWY WAPIENNY
DRAPANY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 

OZ 400 ZAPRAWA TYNKARSKA
OZ 410 
OZ 411 
OZ 412 
OZ 440 
OZ 450 

ZAPRAWA POSADZKOWA BETON-JASTRYCH
LEKKI BETON POSADZKOWY
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
ZAPRAWA DO KLINKIERU
ZAPRAWA MURARSKA

OT 300 TYNK MINERALNY "BARANEK"
OT 306 TYNK MINERALNY "KORNIK"

OZ 420 LEKKI TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY
OZ 421 
OZ 421 GT 

TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY
DROBNOZIARNISTY TYNK MASZYNOWY CEM.-WAP.

OT 350 TYNK AKRYLOWY "BARANEK"
OT 360 
OT 370 
OM 800 

TYNK SILOKSANOWY "BARANEK"
TYNK SILIKONOWY "BARANEK"
TYNK MOZAIKOWY

OG 700 UNIWERSALNY GRUNT PODTYNKOWY
OG 710 
OG 720 
OG 721 

GRUNT DO BETONU
GRUNT DO POWIERZCHNI CHŁONNYCH
GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY

OF 200 AKRYLOWA FARBA EGALIZACYJNA
OF 201 
OF 202 
OF 220 
OF 221 
OF 230 
OF 250 

AKRYLOWA FARBA ZEWNĘTRZNA
AKRYLOWA FARBA WEWNĘTRZNA
SILIKONOWA FARBA EGALIZACYJNA
SILIKONOWA FARBA ZEWNĘTRZNA
FARBA WAPIENNA
LATEKSOWA FARBA WEWNĘTRZNA 

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

OS 900 GŁADŹ POLIMEROWO-MINERALNA
OH 100 HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA
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OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 24.0 - 5.0 kg/m AT-15-8447/2016

AT-15-7509/2016

Uniwersalna, wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa

klejowo-szpachlowa, do przyklejania i szpachlowania izolacyjnych płyt fasadowych oraz do zatapiania siatki zbrojącej

w systemach dociepleń.

OK 501
UNIWERSALNY KLEJ DO DOCIEPLEŃ

KLEJE DO SYSTEMU DOCIEPLEŃ

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 24.0 - 5.0 kg/m AT-15-8447/2016

AT-15-7509/2016

OPTI  MAX

PLUS

OPTI  MAX

PLUS

Wysokowartościowa,wzbogacona sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowa, do przyklejania

izolacyjnych płyt fasadowych.

OK 500
KLEJ DO PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH

EN 12004

C2 TE

KLASA

EN 12004

C1 TE

KLASA

Wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowa, do przyklejania płytek

ceramicznych, terakoty, na powierzchniach poziomych i pionowych z betonu, tynkach cementowo-wapiennych

i gipsowych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, za wyjątkiem pomieszczeń krytycznych.

OK 530
KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH MROZOODPORNY

www.opti-max.eu KLEJE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.3 kg/m /mm  PN-EN 12004-1:2017

Wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami  fabrycznie mieszana zaprawa klejowa, do przyklejania płytek

ceramicznych, płytek gresowych, terakoty, drobnych elementów betonowych na powierzchniach poziomych i pionowych

z betonu, tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, murów z pustaków, silikatów.

Do stosowania  na zewnątrz i wewnątrz budynku, na balkonach, tarasach.

OK 531
KLEJ DO GRESU UELASTYCZNIONY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.3 kg/m /mm PN-EN 12004-1:2017

Wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowa  do przyklejania płytek

ceramicznych, płytek gresowych, terakoty, drobnych elementów betonowych na powierzchniach poziomych i pionowych

z betonu, tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, murów z pustaków, silikatów.

Na podłożach krytycznych (na tarasach, balkonach, podłogach podgrzewanych, odkształcalnych).

Do stosowania  na zewnątrz i wewnątrz budynku.

OK 532
KLEJ DO GRESU SUPERELASTYCZNY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.3 kg/m /mm PN-EN 12004-1:2017

EN 12004

C1 T

KLASA020-UWB-0747/Z

020-UWB-0747/Z 15-8447/2016

15-8447/2016

15-7509/2016

15-7509/2016
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Wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowa, do przyklejania płytek

ceramicznych, terakoty, na powierzchniach poziomych i pionowych z betonu, tynkach cementowo-wapiennych

i gipsowych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, za wyjątkiem pomieszczeń krytycznych.
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www.opti-max.eu KLEJE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.3 kg/m /mm  PN-EN 12004-1:2017

Wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami  fabrycznie mieszana zaprawa klejowa, do przyklejania płytek

ceramicznych, płytek gresowych, terakoty, drobnych elementów betonowych na powierzchniach poziomych i pionowych

z betonu, tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, murów z pustaków, silikatów.

Do stosowania  na zewnątrz i wewnątrz budynku, na balkonach, tarasach.

OK 531
KLEJ DO GRESU UELASTYCZNIONY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.3 kg/m /mm PN-EN 12004-1:2017

Wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowa  do przyklejania płytek

ceramicznych, płytek gresowych, terakoty, drobnych elementów betonowych na powierzchniach poziomych i pionowych

z betonu, tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, murów z pustaków, silikatów.

Na podłożach krytycznych (na tarasach, balkonach, podłogach podgrzewanych, odkształcalnych).

Do stosowania  na zewnątrz i wewnątrz budynku.

OK 532
KLEJ DO GRESU SUPERELASTYCZNY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.3 kg/m /mm PN-EN 12004-1:2017

EN 12004

C1 T

KLASA020-UWB-0747/Z

020-UWB-0747/Z 15-8447/2016

15-8447/2016

15-7509/2016

15-7509/2016



SYSTEM EKO-DOM

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki obrzutka cementowa stanowiąca podkład pod tynki maszynowe

cementowo-wapienne. Po związaniu tworzy warstwę szczepną pomiędzy podłożem nośnym a warstwą wierzchnią czyli

tynkiem maszynowym. Dodatkowo ujednolica podłoża o różnym stopniu wodochłonności. Do stosowania wewnątrz

i na zewnątrz budynków, na wszystkich mocnych, czystych, suchych i nośnych powierzchniach jak mury z cegieł,

pustaków, bloczków silikatowych, betonu komórkowego. 

OZ 405
OBRZUTKA CEMENTOWA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.4 kg/m /mm PN-EN 998-1:2012

EN 998-1

GP
CS IV

KLASA

SYSTEM: 

Fabrycznie przygotowana grubowarstwowa zaprawa tynkarska na bazie sortowanych kruszyw kwarcowych, spoiw

hydraulicznych, specjalnych lekkich kruszyw glińcowych, z dodatkiem środków poprawiających wiązanie i aplikacje.

Zbrojona dwoma rodzajami włókien. Nano-włókna nadają zaprawie zwięzłej struktury i ograniczają spływ, dłuższe

włókna polietylenowe zabezpieczają przed spękaniami. Stanowi optymalne połączenie lekkiego tynku z odpowiednią

wytrzymałością mechaniczną. Do stosowania w jednorazowej warstwie ok 5-6 cm.

OZ 406 
ZAPRAWA TYNKARSKA WYRÓWNAWCZA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.5 kg/m /mm PN-EN 998-1:2012

EN 998-1

GP
CS IV

KLASA

EKO 
DOM

EKO 
DOM

System OPTIMAX EKO-DOM to:
• naturalne materiały wyprodukowane z najlepszych surowców
• komfort i bezpieczeństwo
• higiena i czystość
• trwałość i odporność 

W skład systemu OPTIMAX EKO-DOM mogą wchodzić dodatkowo:

OZ 420, OZ 421, OZ 421 GT, OG 721, OF 230.

EKO-DOM

OPTIMAX EKO-DOM to system wychodzący naprzeciw oczekiwaniom klientów którzy dokonują świadomych wyborów, 

klientów którzy chcą otaczać się i mieszkać w przyjaznym, ekologicznym środowisku. System ten opiera się na materiałach

najwyższej jakości pochodzenia mineralnego. Podstawę stanowi wysokiej jakości wapno hydratyzowane w połączeniu

z cementem portlandzkim i płukanymi piaskami kwarcowymi. Wapno poprzez bardzo silnie rozwiniętą powierzchnię wła-

ściwą posiada doskonałe właściwości przepuszczania pary wodnej dzięki czemu idealnie reguluje wilgotność pomieszczeń.

Ta cecha wraz z wysoką alkalicznością wapna zabezpiecza powierzchnie przed rozwojem chorobotwórczych i alergennych

mikrobów takich jak pleśnie, grzyby czy bakterie. Wszystkie elementy naszego systemu zostały tak zaprojektowane aby 

w pełni były paroprzepuszczalne, począwszy od gruntu, a na tynku wapiennym kończąc. System reguluje mikroklimat 

pomieszczeń zapewniając optymalne warunki wilgotnościowe. 

OPTIMAX ODETCHNIJ PEŁNĄ PIERSIĄ!EKO-DOM 

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki, zaprawa wapienna do tynkowania podłoży mineralnych na

powierzchniach poziomych i pionowych. Cechuje się bardzo dobrymi parametrami paroprzepuszczalności.

Dzięki wysokiej zawartości naturalnego wapna, umożliwia uzyskanie powierzchni o dużej odporności mikrobiologicznej.

Składnik systemu OPTIMAX EKO-DOM. 

OZ 422  
TYNK MASZYNOWY WAPIENNY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.4 kg/m /mm PN-EN 998-1:2012

EN 998-1

GP
CS II

KLASA

Szlachetny tynk mineralny o strukturze drapanego baranka wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości białego

cementu i wapna. Służy do dekoracyjnego tynkowania fasad budynków. Wysoce paroprzepuszczalny, o bardzo dobrej

przyczepności do podłoża i odporności na warunki atmosferyczne. Dostępny w gamie 20 kolorów.

Do nakładania ręcznego lub maszynowego. 

OZ 425 
DRAPANY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.6 kg/m /mm  PN-EN 998-1:2012

EN 998-1

GP
CS I

KLASA

EKO 
DOM

EKO 
DOM

www.opti-max.eu

Przykładowy zestaw
produktów w sytemie
EKO-DOM.

OZ 405

OZ 406

OZ 422

OZ 425 
    Do produkcji elementów systemu OPTIMAX EKO-DOM

używane są materiały najwyższej jakości będące pod stałą

kontrolą technologiczną. Cement będący składnikiem za-

praw systemu to czysty cement portlandzki klasy I (ozna-

czenie CEM I), bez dodatku popiołów. Dla specjalnych za-

mówień istnieje możliwość zastosowania cementu białego.

W zaprawach obok cementu znajdziemy wyselekcjonowane,

płukane piaski kwarcowe oraz wapno hydratyzowane o wy-

sokiej zawartości czystego tlenku wapniowego.

Składniki systemu
OPTIMAX EKO-DOM nie zawierają:
• lotnych związków organicznych (LZO)
• dodatków akrylu, lateksu, silikonu lub pochodnych
• nie zawierają gipsu ani anhydrytu
• nie zawierają popiołów

SYSTEM EKO-DOM



SYSTEM EKO-DOM

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki obrzutka cementowa stanowiąca podkład pod tynki maszynowe

cementowo-wapienne. Po związaniu tworzy warstwę szczepną pomiędzy podłożem nośnym a warstwą wierzchnią czyli

tynkiem maszynowym. Dodatkowo ujednolica podłoża o różnym stopniu wodochłonności. Do stosowania wewnątrz

i na zewnątrz budynków, na wszystkich mocnych, czystych, suchych i nośnych powierzchniach jak mury z cegieł,

pustaków, bloczków silikatowych, betonu komórkowego. 

OZ 405
OBRZUTKA CEMENTOWA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.4 kg/m /mm PN-EN 998-1:2012

EN 998-1

GP
CS IV

KLASA

SYSTEM: 

Fabrycznie przygotowana grubowarstwowa zaprawa tynkarska na bazie sortowanych kruszyw kwarcowych, spoiw

hydraulicznych, specjalnych lekkich kruszyw glińcowych, z dodatkiem środków poprawiających wiązanie i aplikacje.

Zbrojona dwoma rodzajami włókien. Nano-włókna nadają zaprawie zwięzłej struktury i ograniczają spływ, dłuższe

włókna polietylenowe zabezpieczają przed spękaniami. Stanowi optymalne połączenie lekkiego tynku z odpowiednią

wytrzymałością mechaniczną. Do stosowania w jednorazowej warstwie ok 5-6 cm.

OZ 406 
ZAPRAWA TYNKARSKA WYRÓWNAWCZA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.5 kg/m /mm PN-EN 998-1:2012

EN 998-1

GP
CS IV

KLASA

EKO 
DOM

EKO 
DOM

System OPTIMAX EKO-DOM to:
• naturalne materiały wyprodukowane z najlepszych surowców
• komfort i bezpieczeństwo
• higiena i czystość
• trwałość i odporność 

W skład systemu OPTIMAX EKO-DOM mogą wchodzić dodatkowo:

OZ 420, OZ 421, OZ 421 GT, OG 721, OF 230.

EKO-DOM

OPTIMAX EKO-DOM to system wychodzący naprzeciw oczekiwaniom klientów którzy dokonują świadomych wyborów, 

klientów którzy chcą otaczać się i mieszkać w przyjaznym, ekologicznym środowisku. System ten opiera się na materiałach

najwyższej jakości pochodzenia mineralnego. Podstawę stanowi wysokiej jakości wapno hydratyzowane w połączeniu

z cementem portlandzkim i płukanymi piaskami kwarcowymi. Wapno poprzez bardzo silnie rozwiniętą powierzchnię wła-

ściwą posiada doskonałe właściwości przepuszczania pary wodnej dzięki czemu idealnie reguluje wilgotność pomieszczeń.

Ta cecha wraz z wysoką alkalicznością wapna zabezpiecza powierzchnie przed rozwojem chorobotwórczych i alergennych

mikrobów takich jak pleśnie, grzyby czy bakterie. Wszystkie elementy naszego systemu zostały tak zaprojektowane aby 

w pełni były paroprzepuszczalne, począwszy od gruntu, a na tynku wapiennym kończąc. System reguluje mikroklimat 

pomieszczeń zapewniając optymalne warunki wilgotnościowe. 

OPTIMAX ODETCHNIJ PEŁNĄ PIERSIĄ!EKO-DOM 

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki, zaprawa wapienna do tynkowania podłoży mineralnych na

powierzchniach poziomych i pionowych. Cechuje się bardzo dobrymi parametrami paroprzepuszczalności.

Dzięki wysokiej zawartości naturalnego wapna, umożliwia uzyskanie powierzchni o dużej odporności mikrobiologicznej.

Składnik systemu OPTIMAX EKO-DOM. 

OZ 422  
TYNK MASZYNOWY WAPIENNY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.4 kg/m /mm PN-EN 998-1:2012

EN 998-1

GP
CS II

KLASA

Szlachetny tynk mineralny o strukturze drapanego baranka wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości białego

cementu i wapna. Służy do dekoracyjnego tynkowania fasad budynków. Wysoce paroprzepuszczalny, o bardzo dobrej

przyczepności do podłoża i odporności na warunki atmosferyczne. Dostępny w gamie 20 kolorów.

Do nakładania ręcznego lub maszynowego. 

OZ 425 
DRAPANY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.6 kg/m /mm  PN-EN 998-1:2012

EN 998-1

GP
CS I

KLASA

EKO 
DOM

EKO 
DOM

www.opti-max.eu

Przykładowy zestaw
produktów w sytemie
EKO-DOM.

OZ 405

OZ 406

OZ 422

OZ 425 
    Do produkcji elementów systemu OPTIMAX EKO-DOM

używane są materiały najwyższej jakości będące pod stałą

kontrolą technologiczną. Cement będący składnikiem za-

praw systemu to czysty cement portlandzki klasy I (ozna-

czenie CEM I), bez dodatku popiołów. Dla specjalnych za-

mówień istnieje możliwość zastosowania cementu białego.

W zaprawach obok cementu znajdziemy wyselekcjonowane,

płukane piaski kwarcowe oraz wapno hydratyzowane o wy-

sokiej zawartości czystego tlenku wapniowego.

Składniki systemu
OPTIMAX EKO-DOM nie zawierają:
• lotnych związków organicznych (LZO)
• dodatków akrylu, lateksu, silikonu lub pochodnych
• nie zawierają gipsu ani anhydrytu
• nie zawierają popiołów

SYSTEM EKO-DOM



TYNKI I ZAPRAWY BUDOWLANE

EN 998-1

GP
CS III

KLASA

Fabrycznie przygotowana drobnoziarnista, cienkowarstwowa zaprawa tynkarska na bazie wyselekcjonowanych kruszyw,

wysokojakościowych cementów i dodatków do tradycyjnego tynkowania i napraw już użytkowanych powierzchni.

Do nakładania ręcznego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

OZ 400
ZAPRAWA TYNKARSKA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.6 kg/m /mm PN-EN 998-1:2012

Gotowa, uszlachetniona zaprawa  w postaci suchego proszku. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się hydraulicznie wiążącą

masę o bardzo dobrych parametrach techniczno użytkowych, posiadającą wystarczające parametry dla typowych

zastosowań. Zaprawa o uziarnieniu 0-2mm. Do stosowania w zakresie od 30 do 60 mm.

OZ 410
ZAPRAWA POSADZKOWA BETON-JASTRYCH

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.8 kg/m /mm PN-EN 13813:2003

EN 13813

CT C25
F5 A15

KLASA

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki, lekka zaprawa posadzkowa. Wyprodukowana na bazie

wysokojakościowego cementu, kruszyw kwarcowych i lekkich kruszyw mineralnych.  W porównaniu do tradycyjnego

betonu posadzkowego umożliwia tworzenie lekkich wylewek przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych.

Nadaje się do stosowania na ogrzewanie podłogowe. Polecana zwłaszcza podczas prac naprawczych i renowacyjnych.

Do warstw o grubości od 40 do 80 mm.

OZ 411 
LEKKI BETON POSADZKOWY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.6 kg/m /mm PN-EN 13813:2003

EN 13813

CT
C16 F4

KLASA

TYNKI I ZAPRAWY BUDOWLANE

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki zaprawa murarska stosowana do murowania wszystkich typowych

materiałów budowlanych przeznaczonych do tradycyjnej obróbki. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

OZ 450
ZAPRAWA MURARSKA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. ZALEŻY OD MURU PN-EN 998-2:2012

EN 998-2

G
M10

KLASA

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki, samopoziomująca zaprawa posadzkowa. Stosowana do

niwelowania niewielkich różnic podłoża w zakresie od 2 do 20 mm. Wyprodukowana  na bazie  wysokojakościowego

cementu, kruszyw kwarcowych i specjalnych dodatków poprawiających rozpływ i czas wiązania. Nadaje się do stosowania

na ogrzewanie podłogowe. Polecana pod płytki podłogowe, parkiety, panele i wykładziny.

OZ 412 
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.6 kg/m /mm PN-EN 13813:2003

EN 13813

CT
C20 F5

KLASA

OPAKOWANIE

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki zaprawa murarska do cegieł klinkierowych. Przeznaczona do

murowania konstrukcyjnego oraz ozdobnego: ścian zewnętrznych, murów ogrodzeniowych, słupków, kominów

i podobnych konstrukcji. Dodatek mączki trasowej ogranicza ryzyko powstawania wykwitów solnych.

OZ 440
ZAPRAWA DO KLINKIERU

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

25 kg 48 szt. 2ok. 45 kg/m

DOKUMENT ODNIESIENIA

PN-EN 998-2:2012

G
M5

KLASA

www.opti-max.eu

SZARY GRAFIT

DOSTĘPNY W KOLORACH:

ANTRACYT

jak 410

EN 998-2



TYNKI I ZAPRAWY BUDOWLANE

EN 998-1

GP
CS III

KLASA

Fabrycznie przygotowana drobnoziarnista, cienkowarstwowa zaprawa tynkarska na bazie wyselekcjonowanych kruszyw,

wysokojakościowych cementów i dodatków do tradycyjnego tynkowania i napraw już użytkowanych powierzchni.

Do nakładania ręcznego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

OZ 400
ZAPRAWA TYNKARSKA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.6 kg/m /mm PN-EN 998-1:2012

Gotowa, uszlachetniona zaprawa  w postaci suchego proszku. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się hydraulicznie wiążącą

masę o bardzo dobrych parametrach techniczno użytkowych, posiadającą wystarczające parametry dla typowych

zastosowań. Zaprawa o uziarnieniu 0-2mm. Do stosowania w zakresie od 30 do 60 mm.

OZ 410
ZAPRAWA POSADZKOWA BETON-JASTRYCH

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.8 kg/m /mm PN-EN 13813:2003

EN 13813

CT C25
F5 A15

KLASA

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki, lekka zaprawa posadzkowa. Wyprodukowana na bazie

wysokojakościowego cementu, kruszyw kwarcowych i lekkich kruszyw mineralnych.  W porównaniu do tradycyjnego

betonu posadzkowego umożliwia tworzenie lekkich wylewek przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych.

Nadaje się do stosowania na ogrzewanie podłogowe. Polecana zwłaszcza podczas prac naprawczych i renowacyjnych.

Do warstw o grubości od 40 do 80 mm.

OZ 411 
LEKKI BETON POSADZKOWY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.6 kg/m /mm PN-EN 13813:2003

EN 13813

CT
C16 F4

KLASA

TYNKI I ZAPRAWY BUDOWLANE

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki zaprawa murarska stosowana do murowania wszystkich typowych

materiałów budowlanych przeznaczonych do tradycyjnej obróbki. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

OZ 450
ZAPRAWA MURARSKA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. ZALEŻY OD MURU PN-EN 998-2:2012

EN 998-2

G
M10

KLASA

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki, samopoziomująca zaprawa posadzkowa. Stosowana do

niwelowania niewielkich różnic podłoża w zakresie od 2 do 20 mm. Wyprodukowana  na bazie  wysokojakościowego

cementu, kruszyw kwarcowych i specjalnych dodatków poprawiających rozpływ i czas wiązania. Nadaje się do stosowania

na ogrzewanie podłogowe. Polecana pod płytki podłogowe, parkiety, panele i wykładziny.

OZ 412 
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.6 kg/m /mm PN-EN 13813:2003

EN 13813

CT
C20 F5

KLASA

OPAKOWANIE

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki zaprawa murarska do cegieł klinkierowych. Przeznaczona do

murowania konstrukcyjnego oraz ozdobnego: ścian zewnętrznych, murów ogrodzeniowych, słupków, kominów

i podobnych konstrukcji. Dodatek mączki trasowej ogranicza ryzyko powstawania wykwitów solnych.

OZ 440
ZAPRAWA DO KLINKIERU

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE

25 kg 48 szt. 2ok. 45 kg/m

DOKUMENT ODNIESIENIA

PN-EN 998-2:2012

G
M5

KLASA

www.opti-max.eu

SZARY GRAFIT

DOSTĘPNY W KOLORACH:

ANTRACYT

jak 410

EN 998-2



TYNKI MASZYNOWE

EN 998-1

LW
CS I

KLASA

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki lekka, dronoziarnista zaprawa tynkarska do tynkowania

powierzchni poziomych i pionowych wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych.

Pozwala uzyskiwać bardzo delikatną strukturę tynku. Do nakładania ręcznego i maszynowego, wewnątrz i na zewnątrz

pomieszczeń.

OZ 420
LEKKI TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.3 kg/m /mm  PN-EN 998-1:2012

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki dronoziarnista zaprawa tynkarska do tynkowania powierzchni

poziomych i pionowych wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych. Pozwala uzyskiwać

bardzo delikatną strukturę tynku. Do nakładania ręcznego i maszynowego, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Maksymalna średnica uziarnienia: 0,8 mm

OZ 421
TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.5 kg/m /mm PN-EN 998-1:2012

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki dronoziarnista zaprawa tynkarska do tynkowania powierzchni

poziomych i pionowych wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych. Pozwala uzyskiwać

bardzo delikatną strukturę tynku. Do nakładania ręcznego i maszynowego, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Maksymalna średnica uziarnienia: 0,5 mm.

OZ 421 GT
DROBNOZIARNISTY TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.5 kg/m /mm PN-EN 998-1:2012

EN 998-1

GP
CS II

KLASA

EN 998-1

GP
CS II

KLASA

Tynki cementowo-wapienne OPTIMAX
ODETCHNIJ PEŁNĄ PIERSIĄ!
Oprócz zalet związanych z „oddychalnością” i odpornością biologiczną cechują się również
bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną. Ta właściwość sprawia, że doskonale
sprawdzają się jako wyprawy pod wszelkiego rodzaju okładziny jak płytki ceramiczne,
panele ścienne czy boazeria. Uzyskane powierzchnie są trwałe, twarde, odporne na
zarysowania związane z codzienną eksploatacją. W szczególności poleca się tynki
cementowo-wapienne na takie miejsca jak korytarze, garaże, klatki schodowe a także
kuchnie czy łazienki. Nie zapominajmy jednakże, że prawidłowo zatarty tynk
cementowo-wapienny będzie ozdobą każdego nowoczesnego salonu.
To połączenie klasyki i współczesności.



TYNKI MASZYNOWE

EN 998-1

LW
CS I

KLASA

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki lekka, dronoziarnista zaprawa tynkarska do tynkowania

powierzchni poziomych i pionowych wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych.

Pozwala uzyskiwać bardzo delikatną strukturę tynku. Do nakładania ręcznego i maszynowego, wewnątrz i na zewnątrz

pomieszczeń.

OZ 420
LEKKI TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.3 kg/m /mm  PN-EN 998-1:2012

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki dronoziarnista zaprawa tynkarska do tynkowania powierzchni

poziomych i pionowych wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych. Pozwala uzyskiwać

bardzo delikatną strukturę tynku. Do nakładania ręcznego i maszynowego, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Maksymalna średnica uziarnienia: 0,8 mm

OZ 421
TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.5 kg/m /mm PN-EN 998-1:2012

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki dronoziarnista zaprawa tynkarska do tynkowania powierzchni

poziomych i pionowych wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych. Pozwala uzyskiwać

bardzo delikatną strukturę tynku. Do nakładania ręcznego i maszynowego, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Maksymalna średnica uziarnienia: 0,5 mm.

OZ 421 GT
DROBNOZIARNISTY TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 2ok. 1.5 kg/m /mm PN-EN 998-1:2012

EN 998-1

GP
CS II

KLASA

EN 998-1

GP
CS II

KLASA

Tynki cementowo-wapienne OPTIMAX
ODETCHNIJ PEŁNĄ PIERSIĄ!
Oprócz zalet związanych z „oddychalnością” i odpornością biologiczną cechują się również
bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną. Ta właściwość sprawia, że doskonale
sprawdzają się jako wyprawy pod wszelkiego rodzaju okładziny jak płytki ceramiczne,
panele ścienne czy boazeria. Uzyskane powierzchnie są trwałe, twarde, odporne na
zarysowania związane z codzienną eksploatacją. W szczególności poleca się tynki
cementowo-wapienne na takie miejsca jak korytarze, garaże, klatki schodowe a także
kuchnie czy łazienki. Nie zapominajmy jednakże, że prawidłowo zatarty tynk
cementowo-wapienny będzie ozdobą każdego nowoczesnego salonu.
To połączenie klasyki i współczesności.



Tynk silikonowy, o strukturze “baranka”, do dekoracyjnego pokrywania fasad, odporny na działanie warunków atmosferycznych,

agresywnego wpływu środowiska, pozwalający łatwo utrzymać fasady w długotrwałej świeżości i czystości, odporny na

uderzenia i zadrapania, paroprzepuszczalny, wodorozcieńczalny, o łagodnym zapachu.

Dostępny w pełnej gamie kolorystycznej Optimax Colour-System.

OT 370
TYNK SILIKONOWY "BARANEK"

Tynk siloksanowy, o strukturze “baranka”, do dekoracyjnego pokrywania fasad, odporny na działanie warunków atmosferycznych

i zanieczyszczenia środowiska, na uderzenia i zadrapania, doskonale odpierający wodę, wodorozcieńczalny, o łagodnym

zapachu. Dostępny w pełnej gamie kolorystycznej Optimax Colour-System.

OT 360
TYNK SILOKSANOWY "BARANEK"

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 24 szt. PN-EN 15824:2009

ZIARNO

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 24 szt. AT-15-7509/2016

ZIARNO

Akrylowy tynk na bazie sztucznych żywic, o strukturze “baranka”, do dekoracyjnego pokrywania fasad i powierzchni

wewnętrznych, odporny na działanie warunków atmosferycznych, zanieczyszczenia środowiska, uderzenia i zadrapania,

elastyczny, wodorozcieńczalny, o łagodnym zapachu. Dostępny w pełnej gamie kolorystycznej Optimax Colour-System.

OT 350
TYNK AKRYLOWY "BARANEK"

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 24 szt. 22,5 kg/m
23,4 kg/m

AT-15-8447/2016

AT-15-7509/2016

ZIARNO

1.5 mm

2,0 mm

EN 13813EN 15824

SYSTEM

Colour

SYSTEM

Colour

SYSTEM

Colour

TYNKI ŻYWICZNEwww.opti-max.eu

OPTI  MAX

PLUS

Szlachetny tynk mineralny o strukturze "baranka", w kolorze białym lub szarym, do dekoracyjnego

pokrywania fasad, o doskonałej paroprzepuszczalności i wysokiej zdolności odpierania wody, zalecany

w systemach dociepleniowych.

OT 300
TYNK MINERALNY "BARANEK"

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZIARNO ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 1.5 mm

2.0 mm

2.5 mm

22.5 kg/m
23.4 kg/m
24.5 kg/m

AT-15-7509/2016

BIAŁY SZARY

DOSTĘPNY W KOLORACH:

Szlachetny tynk mineralny o strukturze rowkowej "kornik", w kolorze białym lub szarym, do dekoracyjnego

pokrywania fasad, o doskonałej paroprzepuszczalności i wysokiej zdolności odpierania wody,

zalecany w systemach dociepleniowych.

OT 306
TYNK MINERALNY "KORNIK"

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZIARNO ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 1.5 mm

3.0 mm

22.5 kg/m
23.4 kg/m

AT-15-7509/2016

BIAŁY SZARY

DOSTĘPNY W KOLORACH:

MINERALNE TYNKI SZLACHETNE

OPTI  MAX

PLUS

OPTI  MAX

PLUS
CERTYFIKAT ZKP

NR 020-UWB-0747/Z
WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-7509/2016

CERTYFIKAT ZKP
NR 020-UWB-0747/Z

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-7509/2016

22,5 kg/m
23,4 kg/m

22,5 kg/m
23,4 kg/m

OPTI  MAX

PLUS
CERTYFIKAT ZKP
020-UWB-0747/Z

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-8447/2016

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-7509/2016

1.5 mm

2,0 mm

1.5 mm

2,0 mm

CERTYFIKAT ZKP
020-UWB-0747/Z

CERTYFIKAT ZKP
020-UWB-0747/Z

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-7509/2016



Tynk silikonowy, o strukturze “baranka”, do dekoracyjnego pokrywania fasad, odporny na działanie warunków atmosferycznych,

agresywnego wpływu środowiska, pozwalający łatwo utrzymać fasady w długotrwałej świeżości i czystości, odporny na

uderzenia i zadrapania, paroprzepuszczalny, wodorozcieńczalny, o łagodnym zapachu.

Dostępny w pełnej gamie kolorystycznej Optimax Colour-System.

OT 370
TYNK SILIKONOWY "BARANEK"

Tynk siloksanowy, o strukturze “baranka”, do dekoracyjnego pokrywania fasad, odporny na działanie warunków atmosferycznych

i zanieczyszczenia środowiska, na uderzenia i zadrapania, doskonale odpierający wodę, wodorozcieńczalny, o łagodnym

zapachu. Dostępny w pełnej gamie kolorystycznej Optimax Colour-System.

OT 360
TYNK SILOKSANOWY "BARANEK"

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 24 szt. PN-EN 15824:2009

ZIARNO

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 24 szt. AT-15-7509/2016

ZIARNO

Akrylowy tynk na bazie sztucznych żywic, o strukturze “baranka”, do dekoracyjnego pokrywania fasad i powierzchni

wewnętrznych, odporny na działanie warunków atmosferycznych, zanieczyszczenia środowiska, uderzenia i zadrapania,

elastyczny, wodorozcieńczalny, o łagodnym zapachu. Dostępny w pełnej gamie kolorystycznej Optimax Colour-System.

OT 350
TYNK AKRYLOWY "BARANEK"

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 24 szt. 22,5 kg/m
23,4 kg/m

AT-15-8447/2016

AT-15-7509/2016

ZIARNO

1.5 mm

2,0 mm

EN 13813EN 15824

SYSTEM

Colour

SYSTEM

Colour

SYSTEM

Colour

TYNKI ŻYWICZNEwww.opti-max.eu

OPTI  MAX

PLUS

Szlachetny tynk mineralny o strukturze "baranka", w kolorze białym lub szarym, do dekoracyjnego

pokrywania fasad, o doskonałej paroprzepuszczalności i wysokiej zdolności odpierania wody, zalecany

w systemach dociepleniowych.

OT 300
TYNK MINERALNY "BARANEK"

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZIARNO ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 1.5 mm

2.0 mm

2.5 mm

22.5 kg/m
23.4 kg/m
24.5 kg/m

AT-15-7509/2016

BIAŁY SZARY

DOSTĘPNY W KOLORACH:

Szlachetny tynk mineralny o strukturze rowkowej "kornik", w kolorze białym lub szarym, do dekoracyjnego

pokrywania fasad, o doskonałej paroprzepuszczalności i wysokiej zdolności odpierania wody,

zalecany w systemach dociepleniowych.

OT 306
TYNK MINERALNY "KORNIK"

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZIARNO ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 48 szt. 1.5 mm

3.0 mm

22.5 kg/m
23.4 kg/m

AT-15-7509/2016

BIAŁY SZARY

DOSTĘPNY W KOLORACH:

MINERALNE TYNKI SZLACHETNE

OPTI  MAX

PLUS

OPTI  MAX

PLUS
CERTYFIKAT ZKP

NR 020-UWB-0747/Z
WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-7509/2016

CERTYFIKAT ZKP
NR 020-UWB-0747/Z

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-7509/2016

22,5 kg/m
23,4 kg/m

22,5 kg/m
23,4 kg/m

OPTI  MAX

PLUS
CERTYFIKAT ZKP
020-UWB-0747/Z

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-8447/2016

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-7509/2016

1.5 mm

2,0 mm

1.5 mm

2,0 mm

CERTYFIKAT ZKP
020-UWB-0747/Z

CERTYFIKAT ZKP
020-UWB-0747/Z

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-7509/2016



BN-1 BN-2 BN-3 BR-1 BR-2 BR-3

GN-2GN-1 GN-3 BY-1 BY-2 BY-3

RD-2

YW-2

RD-1 RD-3 GR-1 GR-2 GR-3

YW-1 YW-3 GY-1 GY-2 GY-3

TYNKI ŻYWICZNE

Dekoracyjny tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej. Przeznaczony do tynkowania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

budynków, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni narażonych na zabrudzenia jak: cokoły, ościeża, korytarze, klatki

schodowe itp. Elastyczny, o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia. Odporny na działanie warunków atmosferycznych.

Dostępny w palecie 24 kolorów.

OM 800
TYNK MOZAIKOWY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 24 szt. ok. 4,0 kg/m2 AT-15-8447/2016

AT-15-7509/2016

ZIARNO

1.6 mm

OPTI  MAX

PLUS

TYNKI FASODOWE OPTIMAX
Spełniają wymagania stawiane przez klimat, wpływ środowiska i technikę budowlaną.
Inwestorzy, architekci i wykonawcy cenią tynki OPTIMAX za:
• wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych
• dobrą przepuszczalność pary wodnej
• odporność na szkodliwe substancje atmosferyczne
• optymalne naprężenia
• różnorodność możliwości kształtowania powierzchni dzięki zróżnicowania struktur
• doskonałą przydatność w systemach dociepleniowych
• łatwość nakładania

CERTYFIKAT ZKP
020-UWB-0747/Z

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-8447/2016

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-7509/2016



BN-1 BN-2 BN-3 BR-1 BR-2 BR-3

GN-2GN-1 GN-3 BY-1 BY-2 BY-3

RD-2

YW-2

RD-1 RD-3 GR-1 GR-2 GR-3

YW-1 YW-3 GY-1 GY-2 GY-3

TYNKI ŻYWICZNE

Dekoracyjny tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej. Przeznaczony do tynkowania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz

budynków, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni narażonych na zabrudzenia jak: cokoły, ościeża, korytarze, klatki

schodowe itp. Elastyczny, o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia. Odporny na działanie warunków atmosferycznych.

Dostępny w palecie 24 kolorów.

OM 800
TYNK MOZAIKOWY

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

25 kg 24 szt. ok. 4,0 kg/m2 AT-15-8447/2016

AT-15-7509/2016

ZIARNO

1.6 mm

OPTI  MAX

PLUS

TYNKI FASODOWE OPTIMAX
Spełniają wymagania stawiane przez klimat, wpływ środowiska i technikę budowlaną.
Inwestorzy, architekci i wykonawcy cenią tynki OPTIMAX za:
• wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych
• dobrą przepuszczalność pary wodnej
• odporność na szkodliwe substancje atmosferyczne
• optymalne naprężenia
• różnorodność możliwości kształtowania powierzchni dzięki zróżnicowania struktur
• doskonałą przydatność w systemach dociepleniowych
• łatwość nakładania

CERTYFIKAT ZKP
020-UWB-0747/Z

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-8447/2016

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-7509/2016



Gotowy do użycia uniwersalny środek gruntujący wyrównujący chłonność i poprawiający przyczepność podłoża.

Ułatwia nakładanie i obróbkę tynków cienkowarstwowych.

Zalecany w systemach dociepleń.

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

10 kg

20 kg

33 szt.

24 szt.

ok. 0.2 kg/m2 AT-15-8447/2016

AT-15-7509/2016

Gotowy preparat gruntujący do betonu zwiększający przyczepność zapraw budowlanych w tym: tynków gipsowych,

cementowo-wapiennych, gładzi, szpachli. Preparat stosuje się głównie na gładkie powierzchnie betonowe takie jak: beton

poszalunkowy, płyty i elementy żelbetowe. Dzięki obecności piasku kwarcowego, zagruntowana powierzchnia po

wyschnięciu staje się szorstka, uszczelniona o ujednoliconym stopniu wodochłonności.

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

20 kg 24 szt. ok. 0.3 kg/m2 PN-C 81906:2003

Gotowa do użycia, wysokojakościowa gładź na bazie wypełniaczy mineralnych i dodatków polimerowych. Cechuje się bardzo

dobrą urabialnością, długim czasem otwartym i wysokim stopniem białości. Zalecana  jako warstwa wykończeniowa przed

malowaniem na wszelkie typowe podłoża budowlane jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe

i płyty kartono-gispowe. Cechuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża oraz wysoką odpornością na spękania.

OS 900
GŁADŹ POLIMEROWO-MINERALNA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

30 kg

15 kg

24 szt.

33 szt.

ok. 1.7 kg/m2 PN-EN 15824:2010

EN 15824

www.opti-max.eu

OG 700
UNIWERSALNY GRUNT PODTYNKOWY

OG 710
GRUNT DO BETONU

Gotowy preparat gruntujący na bazie potasowego szkła wodnego (krzemianowy) zwiększający przyczepność zapraw budowlanych

w tym tynków cementowo-wapiennych i cementowych a także farb silikatowych i wapiennych. Wzmacnia powierzchnię

gruntowanego podłoża i ujednolica jej chłonność. Produkt wysoce paroprzepuszczalny. 

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

10 kg

20 kg

33 szt.

24 szt.

ok. 0.25 kg/m2 PN-C 81906:2003

EKO 
DOM

OG 721 
GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY

Środek gruntujący do wyrównywania i obniżania chłonności podłoży. Zalecany na suche i nośne podłoża mineralne,

stare powłoki malarskie, gładkie powierzchnie betonowe, a także płyty kartonowo-gipsowe.

Zwiększa wydajność nakładanych farb.

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

5 L

10 L

96 szt.

60 szt.

ok. 0.1 L/m2 PN-C 81906:2003

OG 720
GRUNT DO POWIERZCHNI CHŁONNYCH

OPTI  MAX

PLUS

SYSTEM

Colour

CERTYFIKAT ZKP
020-UWB-0747/Z

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-8447/2016

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-7509/2016

GRUNTY PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Fabrycznie przygotowana, wysokojakościowa hydroizolacja dwuskładnikowa służąca do wykonywania izolacji

przeciwwilgociowych i wodochronnych, na typowych podłożach budowlanych jak beton, jastrych, tynki cementowe

i cementowo-wapienne. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do uszczelniania ścian i podłóg

w miejscach narażonych na oddziałowywanie dużej ilości wilgoci jak łazienki, prysznice, kuchnie, suszarnie.

OH 100
HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

worek 25 kg

kanister 10 kg

48 szt.

60 szt.

ok. 1.6 kg/m2/mm PN-EN 14891:2012



Gotowy do użycia uniwersalny środek gruntujący wyrównujący chłonność i poprawiający przyczepność podłoża.

Ułatwia nakładanie i obróbkę tynków cienkowarstwowych.

Zalecany w systemach dociepleń.

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

10 kg

20 kg

33 szt.

24 szt.

ok. 0.2 kg/m2 AT-15-8447/2016

AT-15-7509/2016

Gotowy preparat gruntujący do betonu zwiększający przyczepność zapraw budowlanych w tym: tynków gipsowych,

cementowo-wapiennych, gładzi, szpachli. Preparat stosuje się głównie na gładkie powierzchnie betonowe takie jak: beton

poszalunkowy, płyty i elementy żelbetowe. Dzięki obecności piasku kwarcowego, zagruntowana powierzchnia po

wyschnięciu staje się szorstka, uszczelniona o ujednoliconym stopniu wodochłonności.

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

20 kg 24 szt. ok. 0.3 kg/m2 PN-C 81906:2003

Gotowa do użycia, wysokojakościowa gładź na bazie wypełniaczy mineralnych i dodatków polimerowych. Cechuje się bardzo

dobrą urabialnością, długim czasem otwartym i wysokim stopniem białości. Zalecana  jako warstwa wykończeniowa przed

malowaniem na wszelkie typowe podłoża budowlane jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe

i płyty kartono-gispowe. Cechuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża oraz wysoką odpornością na spękania.

OS 900
GŁADŹ POLIMEROWO-MINERALNA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

30 kg

15 kg

24 szt.

33 szt.

ok. 1.7 kg/m2 PN-EN 15824:2010

EN 15824

www.opti-max.eu

OG 700
UNIWERSALNY GRUNT PODTYNKOWY

OG 710
GRUNT DO BETONU

Gotowy preparat gruntujący na bazie potasowego szkła wodnego (krzemianowy) zwiększający przyczepność zapraw budowlanych

w tym tynków cementowo-wapiennych i cementowych a także farb silikatowych i wapiennych. Wzmacnia powierzchnię

gruntowanego podłoża i ujednolica jej chłonność. Produkt wysoce paroprzepuszczalny. 

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

10 kg

20 kg

33 szt.

24 szt.

ok. 0.25 kg/m2 PN-C 81906:2003

EKO 
DOM

OG 721 
GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY

Środek gruntujący do wyrównywania i obniżania chłonności podłoży. Zalecany na suche i nośne podłoża mineralne,

stare powłoki malarskie, gładkie powierzchnie betonowe, a także płyty kartonowo-gipsowe.

Zwiększa wydajność nakładanych farb.

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

5 L

10 L

96 szt.

60 szt.

ok. 0.1 L/m2 PN-C 81906:2003

OG 720
GRUNT DO POWIERZCHNI CHŁONNYCH

OPTI  MAX

PLUS

SYSTEM

Colour

CERTYFIKAT ZKP
020-UWB-0747/Z

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-8447/2016

WYRÓB ZGODNY Z
AT-15-7509/2016

GRUNTY PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Fabrycznie przygotowana, wysokojakościowa hydroizolacja dwuskładnikowa służąca do wykonywania izolacji

przeciwwilgociowych i wodochronnych, na typowych podłożach budowlanych jak beton, jastrych, tynki cementowe

i cementowo-wapienne. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do uszczelniania ścian i podłóg

w miejscach narażonych na oddziałowywanie dużej ilości wilgoci jak łazienki, prysznice, kuchnie, suszarnie.

OH 100
HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

worek 25 kg

kanister 10 kg

48 szt.

60 szt.

ok. 1.6 kg/m2/mm PN-EN 14891:2012



Gotowa do użycia akrylowa farba egalizacyjna służąca do dekoracyjnego niwelowania różnic kolorystycznych zaistniałych

na gotowej akrylowej wyprawie tynkarskiej. Wyrównuje niedoskonałości faktury tynku. Również do malowania tynków

mineralnych po uprzednim zagruntowaniu preparatem OG 720. Wytrzymała i elastyczna, odporna na działanie niekorzystnych

warunków atmosferycznych. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX COLOUR-SYSTEM.

OF 200
AKRYLOWA FARBA EGALIZACYJNA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

20 kg 24 szt. ok. 0,2-0,4 kg/m2 PN-EN 1062-I:2005

SYSTEM

Colour

Gotowa do użycia farba akrylowa do zastosowania wewnątrz budynków. Łatwa w aplikacji, niekapiąca, dające trwałe powłoki

odporne na szorowanie. Nadaje się do dekoracyjnego malowania  tynków mineralnych po uprzednim wysezonowaniu

i zagruntowaniu preparatem OPTIMAX OG 720. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX COLOUR-SYSTEM.

Wykończenie powierzchni: matowa

OF 201 
AKRYLOWA FARBA ZEWNĘTRZNA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

20 kg 24 szt. ok. 0,2-0,4 kg/m2 PN-EN 1062-I:2005

SYSTEM

Colour

Gotowa do użycia farba akrylowa do zastosowania na zewnątrz budynków. Służy do renowacji starych powłok malarskich

i tynkarskich na bazie akrylu.  Również do dekoracyjnego malowania tynków mineralnych po uprzednim wysezonowaniu

i zagruntowaniu preparatem OPTIMAX OG 720. Bardzo wytrzymała i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX COLOUR-SYSTEM. 

OF 202 
AKRYLOWA FARBA WEWNĘTRZNA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

20 kg 24 szt. ok. 0,2-0,4 kg/m2 PN-EN 1062-I:2005

SYSTEM

Colour

Tak brzmi zaklęcie do świata barw i kolorów.
Ten indywidualny program kolorów, dzięki nowoczesnej
technice komputerowej, otwiera przed nami szerokie
możliwości barwienia: • farb  • tynków  • gruntów
wg kolorystyki OPTIMA, NCS, RAL, a także innych
powszechnie stosowanych wzorników.

EN 1062-1

EN 1062-1

FARBY

EN 1062-1

KOLORY SĄ ISTOTNĄ CZĘŚCIĄ NASZEGO ŚRODOWISKA.
TO KOLORY NADAJĄ BUDYNKOM ICH SZCZEGÓLNY
CHARAKTER I INDYWIDUALNY STYL

MAGIA BARW I KOLORÓW
OPTIMAX COLOUR SYSTEM



Gotowa do użycia akrylowa farba egalizacyjna służąca do dekoracyjnego niwelowania różnic kolorystycznych zaistniałych

na gotowej akrylowej wyprawie tynkarskiej. Wyrównuje niedoskonałości faktury tynku. Również do malowania tynków

mineralnych po uprzednim zagruntowaniu preparatem OG 720. Wytrzymała i elastyczna, odporna na działanie niekorzystnych

warunków atmosferycznych. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX COLOUR-SYSTEM.

OF 200
AKRYLOWA FARBA EGALIZACYJNA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

20 kg 24 szt. ok. 0,2-0,4 kg/m2 PN-EN 1062-I:2005

SYSTEM

Colour

Gotowa do użycia farba akrylowa do zastosowania wewnątrz budynków. Łatwa w aplikacji, niekapiąca, dające trwałe powłoki

odporne na szorowanie. Nadaje się do dekoracyjnego malowania  tynków mineralnych po uprzednim wysezonowaniu

i zagruntowaniu preparatem OPTIMAX OG 720. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX COLOUR-SYSTEM.

Wykończenie powierzchni: matowa

OF 201 
AKRYLOWA FARBA ZEWNĘTRZNA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

20 kg 24 szt. ok. 0,2-0,4 kg/m2 PN-EN 1062-I:2005

SYSTEM

Colour

Gotowa do użycia farba akrylowa do zastosowania na zewnątrz budynków. Służy do renowacji starych powłok malarskich

i tynkarskich na bazie akrylu.  Również do dekoracyjnego malowania tynków mineralnych po uprzednim wysezonowaniu

i zagruntowaniu preparatem OPTIMAX OG 720. Bardzo wytrzymała i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX COLOUR-SYSTEM. 

OF 202 
AKRYLOWA FARBA WEWNĘTRZNA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

20 kg 24 szt. ok. 0,2-0,4 kg/m2 PN-EN 1062-I:2005

SYSTEM

Colour

Tak brzmi zaklęcie do świata barw i kolorów.
Ten indywidualny program kolorów, dzięki nowoczesnej
technice komputerowej, otwiera przed nami szerokie
możliwości barwienia: • farb  • tynków  • gruntów
wg kolorystyki OPTIMA, NCS, RAL, a także innych
powszechnie stosowanych wzorników.

EN 1062-1

EN 1062-1

FARBY

EN 1062-1

KOLORY SĄ ISTOTNĄ CZĘŚCIĄ NASZEGO ŚRODOWISKA.
TO KOLORY NADAJĄ BUDYNKOM ICH SZCZEGÓLNY
CHARAKTER I INDYWIDUALNY STYL

MAGIA BARW I KOLORÓW
OPTIMAX COLOUR SYSTEM



Ekologiczna farba wapienna, wyprodukowana przy użyciu naturalnych surowców: mleczka wapiennego, wypełniaczy

węglanowych i środków pomocniczych pochodzenia naturalnego. Wysoce paroprzepuszczalna, „oddychająca” dzięki czemu

reguluje wilgotność pomieszczeń zapewniając odpowiedni klimat. Wymalowane powierzchnie posiadają dużą odporność

mikrobiologiczną. 

OF 230 
FARBA WAPIENNA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

20 kg 24 szt. ok. 0,2-0,4 kg/m2 PN-EN 1062-I:2005

EKO 
DOM

Gotowa do użycia farba lateksowa do zastosowania wewnątrz. Łatwa w aplikacji, niekapiąca, dające bardzo trwałe powłoki

odporne na szorowanie i wielokrotne zmywanie. Nadaje się do dekoracyjnego malowania  tynków mineralnych po uprzednim

wysezonowaniu i zagruntowaniu preparatem OPTIMAX OG 720. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej

OPTIMAX Colour-System. Wykończenie powierzchni: satynowa

OF 250 
LATEKSOWA FARBA WEWNĘTRZNA 

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

24 szt. ok. 0,2-0,4 kg/m2/mm PN-EN 1062-I:200520 kg

SYSTEM

Colour

Gotowa do użycia silikonowa farba egalizacyjna służąca do dekoracyjnego niwelowania różnic kolorystycznych zaistniałych na

gotowej silikonowej wyprawie tynkarskiej. Wyrównuje niedoskonałości faktury tynku. Również do malowania tynków mineralnych

po uprzednim zagruntowaniu preparatem OG 720. Wysoce paroprzepuszczalna. Dzięki antystatycznym właściwościom silikonu,

pozwala łatwo utrzymać pomalowane powierzchnie w świeżości i czystości. Wytrzymała i elastyczna, odporna na działanie

niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX COLOUR-SYSTEM.

OF 220
SILIKONOWA FARBA EGALIZACYJNA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

20 kg 24 szt. ok. 0,2-0,4 kg/m2 PN-EN 1062-I:2005

SYSTEM

Colour

SYSTEM

Colour

Gotowa do użycia farba silikonowa do zastosowania na zewnątrz budynków. Służy do renowacji starych powłok malarskich

i tynkarskich na bazie silikonu.  Również do dekoracyjnego malowania tynków mineralnych po uprzednim wysezonowaniu

i zagruntowaniu preparatem OPTIMAX OG 720. Bardzo wytrzymała i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX COLOUR-SYSTEM. 

OF 221
SILIKONOWA FARBA ZEWNĘTRZNA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

20 kg 24 szt. ok. 0,2-0,4 kg/m2 PN-EN 1062-I:2005

SYSTEM

Colour

EN 1062-1

COLOUR SYSTEM 

Wszystkie produkty oznaczone znakiem COLOUR SYSTEM
mogą być barwione maszynowo w systemie OPTI-MIX.
Jest to system z wysoką dokładnością i powtarzalnością barwy
wg wzornika kolorów OPTIMAX COLOUR SYSTEM oraz
katalogów RAL, NCS lub innych katalogów kolorystycznych. 

FARBY

EN 1062-1

EN 1062-1



Ekologiczna farba wapienna, wyprodukowana przy użyciu naturalnych surowców: mleczka wapiennego, wypełniaczy

węglanowych i środków pomocniczych pochodzenia naturalnego. Wysoce paroprzepuszczalna, „oddychająca” dzięki czemu

reguluje wilgotność pomieszczeń zapewniając odpowiedni klimat. Wymalowane powierzchnie posiadają dużą odporność

mikrobiologiczną. 

OF 230 
FARBA WAPIENNA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

20 kg 24 szt. ok. 0,2-0,4 kg/m2 PN-EN 1062-I:2005

EKO 
DOM

Gotowa do użycia farba lateksowa do zastosowania wewnątrz. Łatwa w aplikacji, niekapiąca, dające bardzo trwałe powłoki

odporne na szorowanie i wielokrotne zmywanie. Nadaje się do dekoracyjnego malowania  tynków mineralnych po uprzednim

wysezonowaniu i zagruntowaniu preparatem OPTIMAX OG 720. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej

OPTIMAX Colour-System. Wykończenie powierzchni: satynowa

OF 250 
LATEKSOWA FARBA WEWNĘTRZNA 

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

24 szt. ok. 0,2-0,4 kg/m2/mm PN-EN 1062-I:200520 kg

SYSTEM

Colour

Gotowa do użycia silikonowa farba egalizacyjna służąca do dekoracyjnego niwelowania różnic kolorystycznych zaistniałych na

gotowej silikonowej wyprawie tynkarskiej. Wyrównuje niedoskonałości faktury tynku. Również do malowania tynków mineralnych

po uprzednim zagruntowaniu preparatem OG 720. Wysoce paroprzepuszczalna. Dzięki antystatycznym właściwościom silikonu,

pozwala łatwo utrzymać pomalowane powierzchnie w świeżości i czystości. Wytrzymała i elastyczna, odporna na działanie

niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX COLOUR-SYSTEM.

OF 220
SILIKONOWA FARBA EGALIZACYJNA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

20 kg 24 szt. ok. 0,2-0,4 kg/m2 PN-EN 1062-I:2005

SYSTEM

Colour

SYSTEM

Colour

Gotowa do użycia farba silikonowa do zastosowania na zewnątrz budynków. Służy do renowacji starych powłok malarskich

i tynkarskich na bazie silikonu.  Również do dekoracyjnego malowania tynków mineralnych po uprzednim wysezonowaniu

i zagruntowaniu preparatem OPTIMAX OG 720. Bardzo wytrzymała i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX COLOUR-SYSTEM. 

OF 221
SILIKONOWA FARBA ZEWNĘTRZNA

OPAKOWANIE ILOŚĆ NA PALECIE ZUŻYCIE DOKUMENT ODNIESIENIA

20 kg 24 szt. ok. 0,2-0,4 kg/m2 PN-EN 1062-I:2005

SYSTEM

Colour

EN 1062-1

COLOUR SYSTEM 

Wszystkie produkty oznaczone znakiem COLOUR SYSTEM
mogą być barwione maszynowo w systemie OPTI-MIX.
Jest to system z wysoką dokładnością i powtarzalnością barwy
wg wzornika kolorów OPTIMAX COLOUR SYSTEM oraz
katalogów RAL, NCS lub innych katalogów kolorystycznych. 

FARBY

EN 1062-1

EN 1062-1



§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych z firmą Inter-Trans I.
2. Ogólne warunki sprzedaży, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Inter-Trans I.
3. Zawarcie  umowy  następuje  na  podstawie  zamówienia  Kupującego.  Jeśli  Kupujący  w  ciągu  4 godzin od złożenia zamówienia go nie odwoła i jeśli Inter-Trans I nie 

poinformuje  Kupującego  o  odmowie  przyjęcia  zamówienia,  umowa  zostaje  zawarta.  zamówienie  powinno  zawierać oświadczenie podpisane przez osoby 
upoważnione do występowania w imieniu  Kupującego, że znane mu są i że akceptuje ogólne warunki sprzedaży, a w  szczególności wyraża zgodę na ich traktowanie 
jako część umowy.

4. Ogólne  warunki  sprzedaży  podane  są  do  wiadomości  Kupującego  najpóźniej  przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli kupujący pozostaje w stałych 
stosunkach handlowych  z  Inter-Trans I  przyjęcie przezeń ogólnych warunków sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację  dla wszystkich 
pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

5. Jeżeli  Kupujący  w  zamówieniu  nie  złożył oświadczenia,  o  którym  mowa  wyżej,  Inter-Trans I może  wstrzymać  wydanie  towaru  do czasu  otrzymania pisemnego 
oświadczenia. 

§ 2. Oferty, wzorce i ceny
1. Oferty,  reklamy  i  inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Inter-Trans I  mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane  przez Inter-Trans I 

mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
2. Ceny  określone  w  cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Inter-Trans I o ich zmianie. Ceny  określone w 

cennikach nie obejmują podatku VAT.
§ 3. Warunki płatności

1. Zapłata  za  otrzymany  towar powinna nastąpić bez potrąceń, niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. W potwierdzeniu 
zamówienia Inter-Trans I  określa  termin  dokonania zapłaty.  Termin  ten  w  każdym  przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury. 
Kupujący staje się właścicielem  towaru  w  momencie całkowitej  zapłaty  za  ten  towar,  w   terminach  określonych  przez  Inter-Trans I. Jeżeli Kupujący nie dokona 
zapłaty w określonym  terminie,  wówczas  Inter-Trans I  ma  prawo odebrać swój towar od Kupującego. Inter-Trans I  może również żądać odszkodowania, jeżeli towar 
został zużyty lub  uszkodzony,  w  szczególności,  gdy wartość towaru  odebranego przez nią z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący 
powinien uiścić za otrzymany towar.

2. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto sprzedawcy, tj. Inter-Trans I
3. W  przypadku  nieterminowej  zapłaty  Inter-Trans I  jest  uprawniona,  bez  dodatkowych  wezwań,  do  żądania odsetek za opóźnienie w wysokości 2% ponad odsetki 

ustawowe obowiązujące w dacie płatności faktury. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął  termin płatności.
4. Kupującemu nie służy wobec Inter-Trans I prawo zatrzymania ani prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jago część.

§ 4. Warunki dostawy
1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
2. Zamówienie  powinno  być  złożone  w  formie  pisemnej  i  określać  dokładną  nazwę  i  adres  Kupującego,  asortyment,  ilość  zamawianego  towaru, termin i  miejsce 

dostawy, uzgodnioną  z  Inter-Trans I  formę  i  termin  płatności oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną  do składania zamówień w 
imieniu Kupującego.

3. Inter-Trans I  może przyjąć zamówienie w całości lub w części. W potwierdzeniu zamówienia Inter-Trans I  podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem 
sprzedaży, jego cenę i wartość oraz potwierdza termin dostawy towaru.

4. Inter-Trans I  jest  związana  terminem  dostawy  jedynie  wówczas,  gdy potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W  
przypadku  braku  potwierdzenia  terminu  na  piśmie  Inter-Trans I  dołoży  wszelkich  wysiłków,  aby  przygotować  towar  do odbioru z uwzględnieniem interesów  
Kupującego.

5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Inter-Trans I  nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody 
wynikłej z tytułu   niewykonania   lub   nieterminowego   wykonania   umowy.  Inter-Trans I  ma  obowiązek  niezwłocznego  poinformowania  Kupującego  o  
zdarzeniach,  które  spowodowały   niemożność   realizacji   dostawy.   Do   zdarzeń   określanych  mianem  siły  wyższej  zalicza  się  m. in.  niezawinione  przez  Inter-
Trans I  zakłócenia  w  funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęska żywiołową, strajkami itp.

6. W  przypadku  przeterminowanych  płatności  lub  przekroczenia  ram  kredytowych  przez  Kupującego  realizacja  kolejnych  zamówień  zostaje wstrzymana  do czasu 
dokonania  stosownych płatności.

§ 5. Wysyłka
1. Z  chwilą  wydania  rzeczy  przez  Inter-Trans I   na  Kupującego  przechodzą  korzyści  i  ciężary  związane  z  rzeczą  oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty 

lub uszkodzenia.
2. Miejscem wykonania  świadczenia  przez  Inter-Trans I, a zatem miejscem wydania rzeczy jest magazyn Inter-Trans I. Zasada ta jest zachowana także wówczas, gdy 

przewóz towaru następuje środkami transportu należącymi do Inter-Trans I .
3. Kupujący  jest  obowiązany  dokonać  rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy 

Kupujący nie dokonał rozładunku we wskazanym wyżej czasie ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce 
rozładunku samochodu z towarem.  Koszt  rozładunku  samochodu  w  dodatkowym  miejscu  rozładunku  ponosi  Kupujący.   W przypadku, gdy dostarczenie towaru 
do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas  dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego.

4. Inter-Trans I  nie  odpowiada  za  szkody powstałe w trakcie transportu. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze 
i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. W każdym przypadku Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście 
przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem 
przewoźnika.

§ 6. Opakowanie
1. Inter-Trans I   dołoży   starań,  aby  towar  został  właściwie  opakowany;  nie  ponosi  on  jednak  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody  wynikłe  z  właściwości  

zastosowanego materiału zwykle używanego do opakowania towaru danego rodzaju. 
2. Do transportu towaru na paletach stosowane są wyłącznie palety jednorazowe.
3. Koszt  palet jest  wliczony  w  cenę  towaru.  

§ 7. Reklamacja
1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Inter-Trans I  niezwłocznie i na piśmie.
2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić najpóźniej w dniu rozładunku towaru.
3. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym  towarze 

(stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez przedstawiciela Inter-Trans I.
4. Reklamacje  jakościowe  Kupujący  może  zgłaszać  w  terminie  8 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru, 

załączając próbkę reklamowanego  towaru.  Przy  rozpatrywaniu  reklamacji  ich  zasadność określa się z uwzględnieniem obowiązujących norm  technicznych. 
Niewielkie odstępstwa dostarczonego Kupującemu  towaru  odnoszące się do wielkości, jakości i koloru w stosunku do towaru wystawianego przez Inter-Trans I w 
charakterze materiału wystawienniczego lub ofertowego nie traktuje się jako wady towaru.

5. W  przypadku  uznania  reklamacji  za  uzasadnioną Inter-Trans I  może  według  swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne 
odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.

6. Do  czasu  ostatecznego  rozpatrzenia  reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne 
uszkodzenie lub powstanie braków.

7. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
8. W  każdym  przypadku  reklamacji  podstawą  jej  rozpatrzenia  przez  Inter-Trans I  jest  sporządzenie  protokołu  reklamacyjnego przez jej przedstawiciela 

handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
9. Inter-Trans I nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

10. Inter-Trans I nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  spowodowane  niewłaściwym  użytkowaniem  lub  przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy 
wykonawcze i projektowe osób trzecich.

11. Intertrans I ma  prawo  wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją  jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich 
zaległych zobowiązań finansowych.   Akceptując niniejsze warunki Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa zatrzymania, jak również z prawa potrącenia swoich 
roszczeń.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Inter-Trans I  i   Kupujący   będą   dążyć   do   polubownego  załatwienia  wszelkich  sporów  wynikłych  w związku  z  wykonywaniem  umów  objętych  niniejszymi  

warunkami. W przypadku  niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Inter-Trans I. 
3. W przypadku nieważności niektórych postanowień niniejszych warunków sprzedaży wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe 

postanowienia nie tracą swojej ważności.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY www.opti-max.eu

Zakład produkcyjny OPTIMAX pracuje w oparciu o System Zakładowej Kontroli Produkcji certyfikowany przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie. Celem tego systemu jest zapewnienie wysokich standardów produkcji, a tym samym produktów

o powtarzalnej, jednorodnej jakości zgodnej z wymaganiami udzielonej aprobaty technicznej, a także zgodnych z najnowszymi 

wymaganiami norm zarówno polskich jak i europejskich. 

System ociepleń budynków OPTIMAX PLUS objęty Aprobatą Techniczną AT-15-8447/2016 wraz z certyfikatem Zakładowej 

Kontroli Produkcji zapewni Państwu wysokiej jakości produkty, o parametrach zgodnych z deklarowanymi.

Ponadto system OPTIMAX PLUS posiada aktualne badania ogniowe wykonane przez Instytut Techniki Budowlanej i został pomyślnie

zaakceptowany jako układ nierozprzestrzeniający ognia przy działaniu ognia od strony elewacji.

W odniesieniu do pozostałych produktów, nieobjętych zakresem aprobaty technicznej tj. zapraw murarskich i posadzkowych oraz 

cementowo-wapiennych zapraw tynkarskich zapewniamy Państwu wysoką jakość produktów zgodną z najnowszymi wymaganiami

polskich i europejskich norm, uzyskanych dzięki rzetelnemu i sprawnemu działaniu Laboratorium Kontroli Jakości zakładu 

produkcyjnego OPTIMAX.

SYSTEM OCIEPLEŃ OPTIMAX PLUS

Te produkty są składnikami systemu dociepleniowego OPTIMAX PLUS i podlegają dokładnej kontroli zarówno własnej, jak
I zewnętrznych zakładów certyfikacji.

Systemy dociepleniowe

Przedstawione w ofercie zużycia materiałów określone zostały dla podłoża gładkiego i dla jednokrotnej warstwy nakładanego
produktu. Dokładne wartości zużycia materiałów można określić dopiero na właściwym obiekcie.

Wszystkie kolorystyki i struktury przedstawione zostały za pomocą technik drukarskich i z tego powodu obarczone są pewnym
błędem, przez co w niektórych przypadkach mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
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§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych z firmą Inter-Trans I.
2. Ogólne warunki sprzedaży, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Inter-Trans I.
3. Zawarcie  umowy  następuje  na  podstawie  zamówienia  Kupującego.  Jeśli  Kupujący  w  ciągu  4 godzin od złożenia zamówienia go nie odwoła i jeśli Inter-Trans I nie 

poinformuje  Kupującego  o  odmowie  przyjęcia  zamówienia,  umowa  zostaje  zawarta.  zamówienie  powinno  zawierać oświadczenie podpisane przez osoby 
upoważnione do występowania w imieniu  Kupującego, że znane mu są i że akceptuje ogólne warunki sprzedaży, a w  szczególności wyraża zgodę na ich traktowanie 
jako część umowy.

4. Ogólne  warunki  sprzedaży  podane  są  do  wiadomości  Kupującego  najpóźniej  przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli kupujący pozostaje w stałych 
stosunkach handlowych  z  Inter-Trans I  przyjęcie przezeń ogólnych warunków sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację  dla wszystkich 
pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

5. Jeżeli  Kupujący  w  zamówieniu  nie  złożył oświadczenia,  o  którym  mowa  wyżej,  Inter-Trans I może  wstrzymać  wydanie  towaru  do czasu  otrzymania pisemnego 
oświadczenia. 

§ 2. Oferty, wzorce i ceny
1. Oferty,  reklamy  i  inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Inter-Trans I  mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane  przez Inter-Trans I 

mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
2. Ceny  określone  w  cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Inter-Trans I o ich zmianie. Ceny  określone w 

cennikach nie obejmują podatku VAT.
§ 3. Warunki płatności

1. Zapłata  za  otrzymany  towar powinna nastąpić bez potrąceń, niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. W potwierdzeniu 
zamówienia Inter-Trans I  określa  termin  dokonania zapłaty.  Termin  ten  w  każdym  przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury. 
Kupujący staje się właścicielem  towaru  w  momencie całkowitej  zapłaty  za  ten  towar,  w   terminach  określonych  przez  Inter-Trans I. Jeżeli Kupujący nie dokona 
zapłaty w określonym  terminie,  wówczas  Inter-Trans I  ma  prawo odebrać swój towar od Kupującego. Inter-Trans I  może również żądać odszkodowania, jeżeli towar 
został zużyty lub  uszkodzony,  w  szczególności,  gdy wartość towaru  odebranego przez nią z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący 
powinien uiścić za otrzymany towar.

2. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto sprzedawcy, tj. Inter-Trans I
3. W  przypadku  nieterminowej  zapłaty  Inter-Trans I  jest  uprawniona,  bez  dodatkowych  wezwań,  do  żądania odsetek za opóźnienie w wysokości 2% ponad odsetki 

ustawowe obowiązujące w dacie płatności faktury. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął  termin płatności.
4. Kupującemu nie służy wobec Inter-Trans I prawo zatrzymania ani prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jago część.

§ 4. Warunki dostawy
1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
2. Zamówienie  powinno  być  złożone  w  formie  pisemnej  i  określać  dokładną  nazwę  i  adres  Kupującego,  asortyment,  ilość  zamawianego  towaru, termin i  miejsce 

dostawy, uzgodnioną  z  Inter-Trans I  formę  i  termin  płatności oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną  do składania zamówień w 
imieniu Kupującego.

3. Inter-Trans I  może przyjąć zamówienie w całości lub w części. W potwierdzeniu zamówienia Inter-Trans I  podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem 
sprzedaży, jego cenę i wartość oraz potwierdza termin dostawy towaru.

4. Inter-Trans I  jest  związana  terminem  dostawy  jedynie  wówczas,  gdy potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W  
przypadku  braku  potwierdzenia  terminu  na  piśmie  Inter-Trans I  dołoży  wszelkich  wysiłków,  aby  przygotować  towar  do odbioru z uwzględnieniem interesów  
Kupującego.

5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Inter-Trans I  nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody 
wynikłej z tytułu   niewykonania   lub   nieterminowego   wykonania   umowy.  Inter-Trans I  ma  obowiązek  niezwłocznego  poinformowania  Kupującego  o  
zdarzeniach,  które  spowodowały   niemożność   realizacji   dostawy.   Do   zdarzeń   określanych  mianem  siły  wyższej  zalicza  się  m. in.  niezawinione  przez  Inter-
Trans I  zakłócenia  w  funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęska żywiołową, strajkami itp.

6. W  przypadku  przeterminowanych  płatności  lub  przekroczenia  ram  kredytowych  przez  Kupującego  realizacja  kolejnych  zamówień  zostaje wstrzymana  do czasu 
dokonania  stosownych płatności.

§ 5. Wysyłka
1. Z  chwilą  wydania  rzeczy  przez  Inter-Trans I   na  Kupującego  przechodzą  korzyści  i  ciężary  związane  z  rzeczą  oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty 

lub uszkodzenia.
2. Miejscem wykonania  świadczenia  przez  Inter-Trans I, a zatem miejscem wydania rzeczy jest magazyn Inter-Trans I. Zasada ta jest zachowana także wówczas, gdy 

przewóz towaru następuje środkami transportu należącymi do Inter-Trans I .
3. Kupujący  jest  obowiązany  dokonać  rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy 

Kupujący nie dokonał rozładunku we wskazanym wyżej czasie ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce 
rozładunku samochodu z towarem.  Koszt  rozładunku  samochodu  w  dodatkowym  miejscu  rozładunku  ponosi  Kupujący.   W przypadku, gdy dostarczenie towaru 
do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas  dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego.

4. Inter-Trans I  nie  odpowiada  za  szkody powstałe w trakcie transportu. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze 
i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. W każdym przypadku Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście 
przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem 
przewoźnika.

§ 6. Opakowanie
1. Inter-Trans I   dołoży   starań,  aby  towar  został  właściwie  opakowany;  nie  ponosi  on  jednak  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody  wynikłe  z  właściwości  

zastosowanego materiału zwykle używanego do opakowania towaru danego rodzaju. 
2. Do transportu towaru na paletach stosowane są wyłącznie palety jednorazowe.
3. Koszt  palet jest  wliczony  w  cenę  towaru.  

§ 7. Reklamacja
1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Inter-Trans I  niezwłocznie i na piśmie.
2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić najpóźniej w dniu rozładunku towaru.
3. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym  towarze 

(stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez przedstawiciela Inter-Trans I.
4. Reklamacje  jakościowe  Kupujący  może  zgłaszać  w  terminie  8 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru, 

załączając próbkę reklamowanego  towaru.  Przy  rozpatrywaniu  reklamacji  ich  zasadność określa się z uwzględnieniem obowiązujących norm  technicznych. 
Niewielkie odstępstwa dostarczonego Kupującemu  towaru  odnoszące się do wielkości, jakości i koloru w stosunku do towaru wystawianego przez Inter-Trans I w 
charakterze materiału wystawienniczego lub ofertowego nie traktuje się jako wady towaru.

5. W  przypadku  uznania  reklamacji  za  uzasadnioną Inter-Trans I  może  według  swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne 
odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.

6. Do  czasu  ostatecznego  rozpatrzenia  reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne 
uszkodzenie lub powstanie braków.

7. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
8. W  każdym  przypadku  reklamacji  podstawą  jej  rozpatrzenia  przez  Inter-Trans I  jest  sporządzenie  protokołu  reklamacyjnego przez jej przedstawiciela 

handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
9. Inter-Trans I nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

10. Inter-Trans I nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  spowodowane  niewłaściwym  użytkowaniem  lub  przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy 
wykonawcze i projektowe osób trzecich.

11. Intertrans I ma  prawo  wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją  jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich 
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42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 55
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