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PIANA MONTAŻOWA
WĘŻYKOWA GoldenPlast
PIANA MONTAŻOWA WĘŻYKOWA GoldenPlast
to jednoskładnikowa, wężykowa piana
poliuretanowa przeznaczona do prac
montażowych oraz uszczelnień różnego typu.
Odznacza się świetną przyczepnością do typowych
materiałów budowlanych (takich jak cegła, beton,
tynk, drewno, szkło, metal, styropian, twarde
PCV i sztywne piany PUR). Pianka poliuretanowa
montażowa GoldenPlast to połączenie wysokiej
jakości z korzystną ceną. Dostępna są jak letnia
tak i zimowa do -10°C.

Pojemność
opakowania

PIANA MONTAŻOWA
PISTOLETOWA GoldenPlast
Piana montażowa pistoletowa GoldenPlast
jest to pianka o krótkim czasie utwardzania
i doskonałej przyczepności do PCV, drewna,
aluminium i typowych podłoży budowlanych.
Specjalna formuła piany zapewnia profesjonalne
uszczelnienie przy montażu wszelkiego typu
stolarki budowlanej, również z wielokomorowych,
kolorowych profili PCV. Piana charakteryzuje
się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi,
regularnością struktury i dużą gęstością oraz
stabilnością wymiarów. Dostępna są jak letnia tak
i zimowa do -10°C.
Pojemność
opakowania

750ml

840ml

12szt.
karton
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500ml

750ml

12szt.
karton

PIANA MONTAŻOWA
WYSOKOWYDAJNA
NISKOPRĘŻNA PVC 65L
GoldenPlast
✔ wysokowydajna
✔ jednoskładnikowa
✔ łatwa, wygodna i szybka w nakładaniu
✔ czysta w użyciu
✔ doskonała przyczepność do podłoży 		
mineralnych i do styropianu
✔ wysoka trwałość
✔ doskonała izolacyjność akustyczna i termiczna
✔ likwiduje mostki termiczne
✔ daje się szlifować i malować
✔ na bazie prepolimeru poliuretanowego
utwardzenie pod wpływem wilgoci
✔ nie zawiera rozpuszczalników i freonów
✔ niskoprężna
Pojemność
opakowania

840ml

12szt.
karton

PIANA PISTOLETOWA
GoldenPlast B1
Piana pistoletowa GoldenPlast B1 jest
ogniochronna ciężkozapalna izoluje ogień
i dym. Stosowana przy pracach, które wymagają
przestrzegania użycia produktu spełniającego
klasy niepalności.
Może być również stosowana do wszystkich
innych znanych zastosowań pianek.
Pojemność
opakowania

750ml

12szt.
karton

3

www.goldenplast.pl

KLEJ DO STYROPIANU i XPS
GoldenPlast
Jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy
do mocowania płyt styropianowych i XPS przy
ocieplaniu budynków oraz do mocowania
różnego rodzaju płyt izolacyjnych.
Wydajność: 12 m2-16 m2 – 100%-130% większa od
tradycyjnych klejów cementowych
15% wyższa siła klejenia od tradycyjnych klejów
cementowych.
Niskoprężna kołkowanie już po 2 h – znaczące
przyspieszenie prac ociepleniowych,
do -5°C i przy wysokiej wilgotności – szczególnie
polecany w okresach niższej temperatury, gdy
wysychanie klejów cementowych jest znacząco
spowolnione. Idealny do stosowania w przypadku
„ocieplenia na ocieplenie” – przyklejenie
1 m2 styropianu KLEJEM DO STYROPIANU
GoldenPlast waży 100g zamiast 5kg w przypadku
kleju cementowego. Zwiększone właściwości
termoizolacyjne – KLEJ DO STYROPIANU
GoldenPlast w odróżnieniu od tradycyjnych
klejów cementowych ma właściwości
termoizolacyjne zbliżone do materiałów
izolacyjnych takich jak styropian czy wełna.
Wysoka jednorodność kleju dzięki zastosowaniu
metalowej kulki zabezpieczającej przed
powstaniem zbyt dużych pęcherzy powietrza.
750ml

850ml

12szt.
karton

CZYŚCIK DO PIANY
GoldenPlast
Gotowy do użycia aerozolowy preparat
wyposażony w gwintowane gniazdo
umożliwiające czyszczenie standardowych
pistoletów aplikacyjnych do piany poliuretanowej.
Pojemność
opakowania

500ml

12szt.
karton
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PISTOLET TEFLONOWY
DO PIANY
GoldenPlast
Wysokiej klasy pistolet powleczony
teflonem co ułatwia czyszczenie, kulka
gniazda również jest z teflonu co
gwarantuje długą pracę bez konieczności
czyszczenia.

Pojemność
opakowania

20szt.
karton

WYCISKACZ DO SILIKONU
PROFESJONALNY
GoldenPlast
Wysokiej klasy mocny wyciskacz,
który nadaje się do gęstych mas silikonowych,
a nawet kotwy chemicznej.
Siła tłoczenia 2000N
Pojemność
opakowania

24szt.
karton
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SILIKON DEKARSKI GoldenPlast
Silikon dekarski GoldenPlast tworzy plastyczną–
elastyczną wytrzymałą spoinę o wysokiej
odporności na starzenie. Można go stosować
na mokre i gładkie powierzchnie. Wyjątkową
zaletą silikonu dekarskiego jest jego doskonała
przyczepność do większości podłoży i to zarówno
porowatych, jak i nieporowatych, np. do bitumu,
betonu, tynku, blach, czy też różnorodnych
tworzyw sztucznych.

Pojemność
opakowania

KOTWA CHEMICZNA
GoldenPlast
Nie zawierająca styrenu, szybko wiążąca
wysoko wytrzymałościowa zaprawa hybrydowa
GoldenPlast (żywica winylowoestrowa i cement)
w tubie, do stosowania w betonie i murze.
Żywica i cement oraz woda i utwardzacz znajdują
się w osobnych cylindrach, zmieszanie następuje
w mieszalniku dopiero w momencie wyciskania
z opakowania
Idealna do zamocowań w:
betonie, kamieniu, gazobetonie, murach z cegły
pełnej oraz dziurawki porothem
Pojemność
opakowania

300ml

12szt.
karton
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kartusz

310ml

12szt.
karton

8017
brąz

3011
wiśnia

TAŚMA KALENICOWA
GoldenPlast

7021
8004
czarny
antracyt ceglasty

długość rolki 5m

230mm

Dzięki zastosowaniu specjalnych komponentów
stanowi znakomitą ochronę przed dostawaniem
się wody oraz wilgoci pod połać dachu.
Jednocześnie produkt umożliwia maksymalnie
swobodny przepływ powietrza w wyniku użycia
specjalnej włókniny poliestrowej, posiadającej
stabilizację i odporność UV. Taśma przeszyta jest
na całej długości nićmi wodoodpornymi. Solidne
przeszycie wpływa na długą żywotność produktu.
Najwyższej jakości klej butylowy zapewnia
wieloletnią przyczepność taśmy do podłoża oraz
szczelność połączenia. Wyjątkowa elastyczność
produktu umożliwia łatwość montażu i pozwala
na odpowiednie zabezpieczenie najtrudniejszych
rozwiązań kalenicy. Taśma kalenicowa GoldenPlast
to rozwiązanie dla wszystkich inwestorów
szukających optymalnego kompromisu
pomiedzy jakością a ceną.

4szt.

karton

TAŚMA BITUMICZNA
DEKARSKA GoldenPlast

czarny aluminium grafit

brąz

terakota

Sprawdzi się w dekarskiej obróbce kominów,
masztów antenowych, włazów dachowych itp.
Może być również stosowana do uszczelniania
szwów, rozerwań, szpar i przecieków w rynnach,
kominach, pokryciach dachowych z blachy falistej,
elementach dachów, oknach dachowych itp.
Znakomita przyczepność do większości
materiałów budowlanych (betonu, drewna,
metalu, papy i tworzyw sztucznych) oraz
odporność na promieniowanie UV i zmiany
temperatur stanowią o uniwersalności
zastosowania taśmy GoldenPlast
Długość rolki 10m

10cm

3szt.

karton

15cm

2szt.

karton
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ACETON GoldenPlast
ACETON GoldenPlast bezbarwna ciecz
o charakterystycznym zapachu. Produkt
przeznaczony do odtłuszczania powierzchni
przed malowaniem i klejeniem. Przydatny do
rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych,
rozpuszczania tłuszczów, wosków, gumy,
tworzyw sztucznych. Można stosować do mycia
zabrudzonych pędzli i innych narzędzi.

0,5L

NAFTA GoldenPlast
NAFTA GoldenPlast to ciekła frakcja ropy
naftowej, będąca mieszaniną węglowodorów,
żółtawa, palna ciecz o charakterystycznym
zapachu.Produkt przeznaczony do celów
oświetleniowych, czyszczenia narzędzi, oraz
innych zabrudzonych elementów, może być
używana jako zmywacz antykorozyjny.

0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta
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20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

ROZPUSZCZALNIK NITRO
GoldenPlast
ROZPUSZCZALNIK NITRO GoldenPlast polepsza
rozlewność lakieru. Rozpuszczalnik o niskiej
zawartości siarki. Nie powoduje zmiany koloru
wyrobu rozcieńczanego. Mieszanina związków
organicznych. Produkt przeznaczony do
rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych; farb,
lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. Może
być stosowany do czyszczenia pędzli, narzędzi
zabrudzonych elementów po malowani bądź, jako
zmywacz do lakierów.

0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

ROZPUSZCZALNIK
UNIWERSALNY GoldenPlast
ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY GoldenPlast
wysokiej jakości, nie powoduję zmiany barwy
produktu rozcieńczanego. Produkt przeznaczony
do rozpuszczania wyrobów olejnych, ftalowych,
chemoutwardzalnych, renowacyjnych,
chlorokauczukowych, farb, lakierów, klejów, mas
uszczelniających oraz klejów. Może być stosowany
do czyszczenia narzędzi oraz zabrudzonych
elementów po malowaniu. Może służyć, jako
zmywacz do lakierów.

0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta
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ROZCIEŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY
GoldenPlast
ROZCIEŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY GoldenPlast nie
zawiera w swoim składzie benzenu.
Produkt przeznaczony do mycia i odtłuszczania
powierzchni przed lakierowaniem. Stosowany do
rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków oraz do
czyszczenia części, narzędzi.

0,5L

BENZYNA EKSTRAKCYJNA
GoldenPlast
BENZYNA EKSTRAKCYJNA GoldenPlast to benzyna
lekka, którą odrzuca się w procesie otrzymywania
benzyny paliwowej, ze względu na zbyt niską
temperaturę wrzenia. Oczyszcza się ją przez
płukanie (ekstrakcję) z wodą i stąd pochodzi jej
nazwa. Produkt przeznaczony do rozcieńczania
tłuszczów, olejów, wosków, wyrobów lakierowych
np. olejnych i ftalowych schnących na powietrzu
oraz pokostu lnianego. Stosowana również do
odtłuszczania powierzchni przed malowaniem
oraz czyszczenia części urządzeń, narzędzi oraz
innych elementów po malowaniu.
0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta
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20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

ROZPUSZCZALNIK FTALOWY
GoldenPlast
ROZPUSZCZALNIK FTALOWY GoldenPlast
przeznaczony do rozcieńczania wyrobów
ftalowych, olejnych i bitumicznych oraz
do mycia narzędzi malarskich

0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

ROZPUSZCZALNIK
CHLOROKAUCZUKOWY
GoldenPlast
ROZPUSZCZALNIK CHLOROKAUCZUKOWY
GoldenPlast przeznaczony do rozcieńczania
wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych
(farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.)
do lepkości roboczych. Może być stosowany do
czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych
elementów po malowaniu. Może służyć także jako
zmywacz do lakierów.

0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta
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DENATURAT FIOLETOWY
GoldenPlast
DENATURAT FIOLETOWY GoldenPlast płyn do
mycia i odtłuszczania powierzchni malowanych
i lakierowanych produkowany na bazie etanolu.
Produkt zawiera etanol w stężeniu ok. 89% oraz
barwnik oraz skażalniki (benzoesan denatonium
i keton metylowoetylowy ) w stężeniu poniżej 1 %.

0,5L

DENATURAT BEZBARWNY
GoldenPlast
DENATURAT BEZBARWNY GoldenPlast jest cieczą
o charakterystycznym zapachu wyłącznie do
celów nie konsumpcyjnych. Miesza się z wodą
w dowolnym stosunku. Mieszanina alkoholu
etylowego wody i środków skażających, stężenie
92% obj. etanolu. Produkt przeznaczony do mycia
narzędzi, rozcieńczania politur oraz farb
i lakierów spirytusowych. Służy do przemywania,
odtłuszczania, czyszczenia oraz jako
paliwo spirytusowe.

0,5L

20szt.
karton

5L

128szt.
paleta
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20szt.
karton

5L

128szt.
paleta

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY
GoldenPlast

1L

15szt.
karton

5L

zwiększa przyczepność oraz zapewnia prawidłowe
wysychanie nakładanych później wyrobów.
Zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do
podłoża. Wnika w nie i wiąże luźne kruszywa.
Daje powłoki lekko satynowe, transparentne,
przepuszczalne dla pary wodnej. Grunt głęboko
penetrujący zalecany jest pod masy szpachlowe,
farby, kleje i powłoki wyrównujące na sufity,
ściany i posadzki znajdujące się wewnątrz i na
zewnątrz pomieszczeń. Może być używany
w celu zabezpieczenia tynków zewnętrznych
przed szkodliwym działaniem warunków
atmosferycznych. Jako grunt pod farby znacznie
ułatwia ich aplikację, szczególnie na większych
płaszczyznach. Preparat przeznaczony do
gruntowania mocno chłonnych podłoży
ceglanych, cementowych, wapiennych,
cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo
kartonowych, betonowych itp.

128szt.
paleta

GRUNT SZYBKOSCHNĄCY
GoldenPlast
Grunt szybkoschnący GoldenPlast jest
uniwersalny do wszelkiego rodzaju budowlanych
i domowych zastosowań. Pozwala on zaoszczędzić
farbę, klej czy tynk potrzebne do skutecznego
pokrycia powierzchni. Dzięki niemu podłoże nie
nasiąka, a to znacznie ułatwia pracę. Nadaje
się głównie na gips, tynk cementowy, podłoża
mineralne i na beton.

5L

128szt.
paleta
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SUPERGRUNT GoldenPlast
SUPERGRUNT GoldenPlast sluży do gruntowania
wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych
i chłonnych podłoży betonowych, gazo-betonu,
płyt cementowych, gipsowo-kartonowych,
gipsowych, tynków gipsowych, cementowych
i cementowo-wapiennych. Stosowany pod farby,
tynki, tapety, jastrychy, posadzki wyrównujące
i samopoziomujące, płytki ceramiczne, wyprawy
akrylowe i mineralne, szpachlówki i kleje.
Poprawia przyczepność, znakomicie wyrównuje
nierównomierną chłonność podłoży oraz ją
zmniejsza, zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu
wody do podłoża, chroni podłoże przed
szkodliwym działaniem wilgoci, likwiduje pylenie.
Po wyschnięciu jest całkowicie przeźroczysty,
nie zawiera substancji toksycznych.
1L

GRUNT SZCZEPNY
GoldenPlast
Do gruntowania podłoża pod tynki i dekoracje
ścienne. Dzięki specjalnie dobranym składnikom
umożliwia lub poprawia przyczepność oraz
wyrównuje nierównomierną chłonność podłoży.
Zawiera piasek kwarcowy (tworzy powierzchnię
chropowatą)
Zwiększa przyczepność (silnie przylega do podłoża
oraz do nakładanych tynków)
Redukuje chłonność i wzmacnia podłoże.
Ułatwia nakładanie i fakturowanie kolejnych warstw
Wyrównuje kolorystykę podłoża.
Pakowany w plastikowe wiadra.

1,5kg

8szt.

karton

4kg

7kg
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15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

IMPREGNAT DO DREWNA
koncentrat 1:9 GoldenPlast
Ochrona drewna budowlanego i konstrukcyjnego.
Płynny impregnat do drewna GoldenPlast
zabezpiecza przed grzybami domowymi
i owadami – szkodnikami drewna. Trwale łączy
się z drewnem i zabezpiecza je przed korozją
biologiczną, nie powoduje korozji elementów
stalowych użytych przy montażu,
głęboko penetruje.
Występuje w kolorach:
zielony, brązowy oraz bezbarwny.

1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

HYDROFLUX GoldenPlast
SZCZELNY BETON
HYDROFLUX GoldenPlast SZCZELNY BETON
służy do wytwarzania wodoszczelnych
betonów, uplastycznia mieszanki betonowe
przy zachowaniu stałej konsystencji, lekko
napowietrza, nie zmieniając czasu wiązania.
Powoduje uszczelnienie mas betonowych. Beton
i zaprawy wykonane przy użyciu Hydrofluxu
GoldenPlast są odporne na ciśnienie wody
nawet do 6 atm. Nie zmienia barwy
mieszanki betonowej.

1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta
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FLUX ZIMOWY GoldenPlast
FLUX ZIMOWY GoldenPlast uplastycznia mieszanki
betonowe przy zachowaniu stałej konsystencji.
Dobre upłynnienie mieszanek betonowych
ułatwia np. rozprowadzenie betonu na płytach
stropowych. Beton i zaprawy wykonane przy
użyciu środka są mrozoodporne i mało nasiąkliwe,
nie zmienia barwy mieszanki betonowej.
FLUX ZIMOWY GoldenPlast pozwala na hydratację
cementu w temp. do -10°C.

1L

PLASTYFIKATOR DOMIESZKA
DO MUROWANIA
I TYNKOWANIA Goldenplast
Domieszka GoldenPlast do murowania
i tynkowania uplastycznia zaprawy murarskie
i tynkarskie, poprawia kleistość i przyczepność,
zapobiega ich rozwarstwianiu, redukuje wykwity,
zwiększa objętość mieszanki.

1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta
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15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK
GoldenPlast
PLASTYFIKATOR DO WYLEWEK GoldenPlast
jest uniwersalnym plastyfikatorem stosowanym
w budownictwie do wytwarzania betonów,
zapraw i wylewek cementowych ułatwiających
poziomowanie.Utrzymując właściwą ilość
wody w mieszance betonowej zapobiega jej
przedozowaniu, poprzez silne uplastycznienie
ograniczamy znacznie ilość wody zarobowej.
Dzięki tej właściwości przy wypełnianiu form
betonem i zawibrowaniu na powierzchni nie
pojawia się woda. W trakcie mieszania pojawiają
się w mieszance drobne pęcherzyki powietrza,
które po procesie hydratacji skrystalizowane
przerywają kapilary pionowe tak szkodliwe
w stwardniałym betonie.
Te i wiele innych pozytywnych właściwości
PLASTYFIKATORA DO WYLEWEK GoldenPlast
powodują znaczny wzrost wytrzymałości betonu
na zginanie i ściskanie o co najmniej 30% w
stosunku do betonu kontrolnego. Plastyfikator
zapobiega przyklejaniu się betonu do stempli.
Formy, w których następuje kształtowanie
materiału nie trzeba dodatkowo smarować.
Doskonałe uplastycznienie mieszanek ułatwia
rozprowadzanie masy w robotach betoniarskich.
W każdym elemencie wykonanym z dodatkiem
plastyfikatora uzyskuje się wysokie zagęszczenie
mieszanki oraz gładką i jednorodną powierzchnię.
Beton i zaprawy wykonane przy użyciu
PLASTYFIKATORA DO WYLEWEK GoldenPlast są
mrozoodporne i mało nasiąkliwe. PLASTYFIKATOR
DO WYLEWEK bardzo ułatwia pompowanie
i przelewanie betonu. Zmniejsza do minimum
mycie zbiornika betoniarki i pomp. Nie zmienia
barwy mieszanki betonowej
1L

17

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta
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PLASTYFIKATOR DOMIESZKA DO
MUROWANIA I TYNKOWANIA
Goldenplast
Domieszka GoldenPlast uniwersalny plastyfikator
stosowany do wykonywania mieszanek
betonowych i zapraw w warunkach obniżonych
temperatur (do -8°C).
✔ do silnego uplastycznienia i poprawy
urabialności betonu w ujemnych temperaturach
otoczenia przy zmniejszeniu ilości wody
zarobowej o co najmniej 18 %
✔ do wytwarzania betonów towarowych,
wszystkich klas w ujemnych temperaturach
otoczenia
✔ do wytwarzania galanterii betonowej takiej
jak: kostka brukowa, płyty kanałowe, chodnikowe,
drogowe, ściany oporowe, dochówki cementowe,
beton matrycowany
✔ nieodzowny przy wykonywaniu galanterii
betonowej dojrzewającej w temp. ujemnej
✔ do wykonywania wylewek samopoziomujących
w tym do wylewek przy ogrzewaniu podłogowym
w ujemnych temperaturach otoczenia
✔ do wykonywania tynków przy ujemnej
temperaturze.
✔ uplastycznia mieszankę - zmniejsza ilość wody
zarobowej,
✔ podnosi wytrzymałość gotowego betonu,
✔ obniża temperaturę zamarzania wody - nie
wpływa na czas wiązania,

1L
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15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

MROZOKLEJ GoldenPlast
MROZOKLEJ GoldenPlast pozwala na
wykonywanie prac dociepleniowych,
klejenie płytek oraz wykonywania wylewek
samopoziomujących w okresie obniżonych
temperatur. Preparat stosuje się do -8°C do
zapraw klejowych, zawierających w swoim
składzie cement.

1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

SZKŁO WODNE GoldenPlast
Szkło wodne GoldenPlast występuje jako dodatek
do zaprawy cementowej, jako spoiwo
do materiałów ceramicznych, zastygając szkło
wodne zamyka pory, więc powstaje warstwa
całkowicie nieprzepuszczalna dla wody, bardzo
słabo przepuszczająca także parę wodną
i inne gazy.

1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta
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GOLDMIXOL ULTRAZMYWACZ
GoldenPlast
Gotowy do użycia skuteczny środek
do usuwania starych powłok lakierniczych,
farb i emalii, wygodny i łatwy w aplikacji.

0,5L

ODRDZEWIACZ
I ODTŁUSZCZACZ
Goldenplast
Skuteczny i szybki środek do odrdzewiania i
odtłuszczania stali i żeliwa. Zapobiega nawrotom
rdzy, gotowy do użycia, niepalny.

0,5L

15szt.

1L

15szt.

karton

karton

0,5L

15szt.

5L

128szt.

atomizer

karton

paleta
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15szt.
karton

1L

15szt.
karton

5L

128szt.
paleta

PŁYN DO SPRYSKIWACZY
ZIMOWY DO -22C GoldenPlast
Zapewnia optymalną widoczność przy
ograniczonej do minimum ilości cykli pracy
wycieraczek, co znacznie zmniejsza jego zużycie.
Chroni spryskiwacze szyb i reflektorów
przed zamarzaniem. Zawiera glicerynę, która
zachowuje elastyczność wycieraczek.
Nie powoduje pęknięć naprężeniowych
kloszy reflektorów. Zalecany do reflektorów
ksenonowych oraz kloszy wykonanych z tworzyw
sztucznych, poliwęglanów lub szkła.
Może być stosowany do dysz wachlarzowych.
Bezpieczny dla lakieru, gumy
i tworzyw sztucznych.
5L

4szt.

zgrzewka

120szt.
paleta

PŁYN DO SPRYSKIWACZY LETNI
GoldenPlast
Wysoce skuteczny, gotowy do użycia płyn do
spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych
o świeżym zapachu. Niezwykle szybko usuwa
z szyby warstwy brudu i tłuszczu ograniczające
widoczność, skutecznie usuwa owady.
Nie pozostawia smug i zacieków.
Nie powoduje pęknięć naprężeniowych
na szkłach reflektorów.

5L

4szt.

zgrzewka

120szt.
paleta
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FOLIA W PŁYNIE GoldenPlast
FOLIA W PŁYNIE GoldenPlast jest przeznaczona
do wykonywania izolacji wodochronnych
pomieszczeń mokrych (łazienek, kabin
prysznicowych itp.) oraz balkonów. Jest
nowoczesnym materiałem, którego receptura
składa się wyłącznie z najwyższej jakości
wodorozcieńczalnych dyspersji kopolimerowych
wraz z odpowiednio dobranymi wypełniaczami
oraz dodatkami. Zastosowanie jej razem
z dodatkowymi produktami w postaci taśm
uszczelniających i specjalnych kołnierzy pozwala
na uzyskanie 100 % szczelnej powłoki nawet na
skomplikowanych powierzchniach. Nie zawiera
rozpuszczalników organicznych i substancji.

1,2kg

TAŚMA DO FOLII W PŁYNIE
GoldenPlast
Taśma uszczelniająca GoldenPlast elastyczna
i wodoszczelna taśma elastomerowa na flizelinie
polipropylenowej do zabezpieczania miejsc
krytycznych zespolonego systemu uszczelnień.
Jako element systemu uszczelnień zespolonych
przy wykonywaniu powłok uszczelniających pod
płytkami ceramicznymi, w miejscach krytycznych
m. in. na fugach dylatacyjnych, na styku ściana ściana, ściana - podłoga.
Taśma do wtapiania w materiały uszczelniajce np.
folie w płynie GoldenPlast.
Długość

10m

50m
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4kg

7kg

NAROŻNIK USZCZELNIAJĄCY
wewnętrzny / zewnętrzny
GoldenPlast
Narożniki uszczelniające służą do wykonywania
elastycznych uszczelnień w miejscach
występowania zwiększonych naprężeń
w narożach podłogowo ściennych, pomieszczeń
i obszarów mokrych i wilgotnych.
Wykorzystuje się je w łazienkach, kuchniach,
kotłowniach, pralniach, tarasach, balkonach,
basenach itp. Zapewniają wodoszczelność
warstw pod okładzinami z płytek ceramicznych,
a ich elastyczność kompensuje występowanie
miejscowych naprężeń.

Zaślepki do styropianu
GoldenPlast
Zaślepki styropianowe GoldenPlast
stosowane są przy docieplaniu ścian
do zabezpieczenia główki trzpienia kołka
mocującego styropian do ściany.
Dzięki takim działaniom unikamy powstawania
punktowych mostków termicznych.
Występują w kolorze białym i grafitowym.

67mm 100szt.
worek

1000szt.
zbiorczo
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FOLIA BUDOWLANA
GoldenPlast
Czarna przeznaczona do wykonywania warstwy
przeciwwilgociowej pod wylewki fundamentów
i posadzki.

Wymiary i grubość:

4x25m 0,2mm atestowana
5x20m 0,2mm atestowana
6x33m 0,2mm atestowana
4x25m 0,3mm atestowana
5x20m 0,3mm atestowana
6x33m 0,3mm atestowana
6x25m 0,5mm atestowana
4x25m typ 200
5x20m typ 200
6x33m typ 200
8x33m typ 200
4x25m typ 300
5x20m typ 300
6x33m typ 300
8x33m typ 300

FOLIA PAROIZOLACYJNA
GoldenPlast
Przeznaczona jest do wykonania izolacji
paroszczelnej w szkieletowej konstrukcji
dachów, ścian i stropów. Stanowi niezbędną
ochronę dachu przed wilgocią. Jej rola polega
na blokowaniu pary wodnej napierającej na
izolacje termiczne z wnętrza pomieszczeń. Folia
paroizolacyjna GoldenPlast charakteryzuje
się wysoką paroszczelnością, wytrzymałością
oraz odpornością na pęknięcia. Wraz z wełną
mineralną i membraną paroprzepuszczalną folia
paroizolacyjna GoldenPlast tworzy szczelny
system dachowy.
Wymiary:
2x50m

0,2 mm
atest

0,3 mm
atest

typ 200
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FOLIA BUDOWLANA
GoldenPlast
Czarna przeznaczona do wykonywania warstwy
przeciwwilgociowej pod wylewki fundamentów
i posadzki.

Wymiary i grubość:
4x5m

0,2 mm
atest

0,3 mm
atest

FOLIA PAROIZOLACYJNA
GoldenPlast
Przeznaczona jest do wykonania izolacji
paroszczelnej w szkieletowej konstrukcji
dachów, ścian i stropów. Stanowi niezbędną
ochronę dachu przed wilgocią. Jej rola polega
na blokowaniu pary wodnej napierającej na
izolacje termiczne z wnętrza pomieszczeń. Folia
paroizolacyjna GoldenPlast charakteryzuje
się wysoką paroszczelnością, wytrzymałością
oraz odpornością na pęknięcia. Wraz z wełną
mineralną i membraną paroprzepuszczalną folia
paroizolacyjna GoldenPlast tworzy szczelny
system dachowy.

Wymiary płachty:
2x5m
2x10m

0,2 mm
atest

0,3 mm
atest
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SIATKA ELEWACYJNA Z WŁÓKNA
SZKLANEGO GoldenPlast
Wysokojakościowa, powlekana siatka z włókna
szklanego do wykonywania warstwy zbrojącej
w systemach ociepleń. Siatki Goldenplast
wykonane są z wysokiej jakości włókien szklanych,
powlekanych żywicą polimerową. Charakteryzuje
się bardzo wysoką odpornością na alkalia,
niepalna, elastyczna, łatwa w montażu.

Wymiary:
1x50m

NAROŻNIK ALUMINIOWY
30X30mm Z SIATKĄ 8X12cm
GoldenPlast
Stosowany do styropianu i wełny mineralnej.
Przeznaczony do ochrony naroży budynków przed
uszkodzeniami, umożliwia równe
wyprowadzenie krawędzi.
Materiał: aluminium, siatka z włókna szklanego
szerokość: 30X30mm, szerokość siatki: 8x12cm

Długość

2,5m

3m

50szt.
karton
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145g/m2

160g/m2

NAROŻNIK OKAPNIKOWY
Z SIATKĄ GoldenPlast
Narożnik okapnikowy stosowany do wykończeń
naroży balkonowych oraz gzymsów. „KAPINOS”
posiada specjalną siatkę służącą do trwałego
połączenia z tynkiem. Dzięki zastosowaniu
okapnika uzyskujemy bezpieczne odprowadzenie
wody z dala od powierzchni elewacji
wzmocnienie oraz równe i estetyczne
wykończenie dolnych krawędzi elewacji.

Długość

2,5m

3m

25szt.
karton

Profile moletowane
CD60 GoldenPlast
Wytwarzane są z blach stalowych ocynkowanych
grubości 0,5mm, przeznaczone do wykonywania
konstrukcji sufitów podwieszanych, okładzin
ściennych i sufitowych w systemach suchej
zabudowy. Dzięki dodatkowej mechanicznej
obróbce blachy w procesie profilowania
produkują się mocniejsze profile MOLETOWANE.

Długość

2,6m

3m

4m

180szt.
paleta
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NAROŻNIK MOKRY TYNK
GoldenPlast
Narożnik „mokry tynk” GoldenPlast służą
do zabezpieczenia i wykończenia naroży ścian
przy wykonywaniu mokrych tynków. Narożniki
stalowe ocynkowane i aluminiowe przeznaczone
są do stosowania przy wykonywaniu tynków
cementowych i cementowo wapiennych.
Wymiary:
stalowy ocynk 36x36mm
stalowy ocynk 50x50mm
aluminiowy 36x36mm
Długość

NAROŻNIK ALUMINIOWY
PERFOROWANY GoldenPlast
Wykorzystuje się do zabezpieczenia ścian
głównie wewnętrznych oraz ościeży drzwiowych
i okiennych. Szerokość: 23x23mm, 30X30mm
materiał: aluminium

Długość

2,5m

3m

50szt.
karton
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2,5m

3m

25szt.
karton

LISTWA PRZYOKIENNA
GoldenPlast

biały

brąz

grafit

złoty
dąb

Listwa przyokienna GoldenPlast służy
do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą
okienną, a tynkiem strukturalnym.
Wykorzystanie listwy przyokiennej GoldenPlast
gwarantuje brak pęknięć na styku ościeżnicy
okiennej i tynku, zabezpieczenie przed dostaniem
się wody pod okładzinę termiczną przy glifie
wokół okna, równe, estetyczne wykończenie
tynku wokół okna.
Listwy występują w wersji zewnętrznej (z siatką)
i wewnetrznej (bez siatki)

25zt.

karton

z siatką
Długość

30szt.
karton

2,5m

3m

bez siatki
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TAŚMA AKUSTYCZNA
GoldenPlast
Doskonałej jakości taśma, przeznaczona do
uszczelniania połączeń m.in.: ścian i konstrukcji
działowych, okładzin ściennych i konstrukcji
właściwych, blach elewacyjnych, kastet, płyt
warstwowych z fundamentem, ramek kanałów
wentylacyjnych itp.Taśma charakteryzuje
się niską przepuszczalnością powietrza oraz
wysoką odpornością na promieniowanie UV.
Jej niewątpliwą zaletą jest dobra izolacyjność
termiczna i odporność chemiczna. Taśma nie
absorbuje wody.

30mb

TAŚMA TYNKARSKA
GoldenPlast
Używana wszędzie tam, gdzie jest potrzebny
mocniejszy klej, stosowana jest, głównie na
chropowate powierzchnie typu tynk, klej,
cegła, kamień, beton. Taśma skutecznie chroni
chropowate powierzchnie podczas prac tynkarsko
- murarskich. Doskonale sprawdza się podczas
tynkowania i zacierania tynków strukturalnych,
oraz do odcinania kolorów czy krawędzi
poszczególnych powierzchni.
Długość rolki 50 mb

38mm

32szt.
karton

48mm

24szt.
karton

30

30mm

30szt.

70mm

12szt.

karton

karton

50mm

100mm

10szt.
karton

8szt.

karton

TAŚMA MASKUJĄCA GREEN
OPTIMA 350UV GoldenPlast
to produkt gwarantujący najwyższą jakość w
bardzo rozsądnej cenie. Wykonana z mocnego,
lekko krepowanego, impregnowanego papieru
z warstwą UV. W taśmie został zastosowany
innowacyjny system pokrycia nośnika klejem
Solvent (kauczuk naturalny), co w efekcie daję
idealną adhezję do powierzchni i sprawia, że
farba nie podcieka, a taśma nie przywiera i nie
pozostawia śladów kleju. Kauczuk naturalny
zapewnia możliwość aplikacji w każdych
warunkach i jest dostosowany do niskich i
wysokich temperatur. Długość rolki 50 mb
30mm

30szt.

50mm

18szt.

karton

38mm

24szt.
karton

karton

FOLIA MALARSKA
BEZBARWNA GoldenPlast
Szerokość 2m

50m

300szt.
paleta
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SÓL DROGOWA
Z ANTYZBRYLACZEM
GoldenPlast
Sół drogowa z antyzbrylaczem GoldenPlast służy
do właściwego utrzymania dróg, placów oraz
chodników w okresie zimowym.

10kg

CHLOREK WAPNIA GoldenPlast
Chlorek wapnia GoldenPlast środek do
chemicznego odśnieżania, odladzania dróg,
chodników i schodów w okresie zimowym.
Potocznie nazywany ekologiczną solą drogową ze
względu na niską presję ekologiczną w stosunku
do soli drogowej.

5kg

200szt.
paleta

25kg

40szt.
paleta
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100szt.
paleta

25kg

40szt.
paleta

ŻELOWA PODPAŁKA DO GRILA
GoldenPlast
Idealnie nadaje się do rozpalania ogniska
lub grila. Dzięki żelowej konsystencji nie rozlewa
się, jest bezpieczna i ekonomiczna. Do rozpalenia
wystarcza niewielka ilość rozpałki.
Można stosować przy rozpalaniu
pieca i kominka.
Przyjazna dla środowiska.
Nie kopci, łatwa w użyciu.

0,5L

33

20szt.
karton
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WŁÓKNO DO BETONU
GoldenPlast
Przeznaczone są dla dodawania do suchej
mieszanki budowlanej, w tapety płynne, produkcji
wyrobów dekoracyjnych z gipsu i betonu, małych
form architektonicznych, płytki betonowej oraz
jastrychów, tynkowania wewnętrznego
i zewnętrznego. Włókno działa jak mikrozbrojenie,
które tworzy w mieszance przestrzenną, chroniącą
siatkę. Znacząco podnosi właściwości robocze
zapraw, dzięki czemu zyskują one zwiększoną
odporność na temperatury i zniszczenia.
Pojemność
opakowania

SZCZYPCE DO SYSTEMU
POZIOMOWANIA PŁYTEK
GoldenPlast
Profesjonalne szczypce przeznaczone do systemu
poziomowania płytek GOLDEN PLAST.
Pomagają precyzyjnie wypoziomować glazurę na
ścianie czy podłodze.
Szczypce w kontrolowany sposób wciskają kliny
w element unoszący równocześnie narożniki
czterech sąsiadujących płytek.

34

900g

32szt.
karton

SYSTEM POZIOMOWANIA
PŁYTEK GoldenPlast
Nowoczesny system poziomowania płytek
to klipsy i kliny do glazury. Są to najczęściej
wykonane z tworzywa sztucznego narzędzia,
wkłada się je między płytki podczas klejenia.
Klipsy mają być podstawką dla płytek, kliny
dociskają je do podłogi.
Mają bardzo szerokie zastosowanie – używa się
ich zarówno w czasie układania podłogi, lecz
także ścian, gresu i płyt granitowych na zewnątrz,
schodów. Wykorzystuje się go także do układania
płytek rektyfikowanych, czyli ścinanych w taki
sposób, by odległości między nimi były
jak najmniejsze.
To uniwersalny produkt, świetnie się sprawdza,
obojętnie czy zakładasz płytki ceramiczne czy
wykonane z kamienia naturalnego.
Pojemność opakowania:

kliny

100szt.
worek

25op.

klipsy

100szt.
worek

25op.

kliny + klipsy
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karton

karton

400szt.
wiaderko
100szt +300szt.
wiaderko
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Gdańsk
Olsztyn

Suwałki

Szczecin
Toruń

Białystok

Ostrołęka
Ciechanów

Poznań

Płock

Warszawa

Siedlce

Łódź
Radom
Wrocław

Dystrybutorzy:
Miły Zakup Miłosz Michał, Miłosz Ewa
tel: 604 299 952
tel: 501 042 231
e-mail: milyzakup@gmail.com
Radosław Szewczyk KOSTEK
tel: 508 747 910
e-mail: kostek.biuro@gmail.com
INWEST ONE
Przemysław Zalewski-Drezner
tel: 504 172 411
e-mail: investone.biuro@gmail.com
Mariusz Batorski BM-Project
tel: 884 940 330
e-mail: bm.projekt@wp.pl
KEMPLAST Mariusz Bajer
tel: 601 776 143
e-mail: biuro@kemplast.pl
TRANSBUD
Ernest Pieczeniak
tel: 734 197 035
e-mail: transbud.ep@op.pl
Michał Bąk
tel: 662 935 153
e-mail: transbud.bk@wp.pl

Piotrków
Trybunalski

Lublin
Chełm
Tarnobrzeg

Kielce

Kraków
Tarnów

Zamość

Rzeszów

Przedstawiciele handlowi:
Cezary Małysa
tel: 507 659 737
e-mail: cmalysa.polmet@gmail.com
Marek Janczewski
tel: 530 741 751
e-mail: marekj179@gmail.com
Adrian Duszka
tel: 516356915
e-mail: d.adrian90@wp.pl
Waldemar Szendel
tel: 667 701 447
e-mail: wszendel.polmet@gmail.com

Żanęcin, ul. Cicha 46
05-462 Wiązowna
tel. 515 922 249
e-mail: p_met@op.pl

www.goldenplast.pl

