
Beyond better. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masz cele jakościowe i mierzysz wysoko? 

Osiągnij to z nami  

FARBY 

PRZEMYSŁOWE 



 
 
 
 
 
 

TWORZYMY 
WARTOŚĆ DODANĄ 

POPRZEZ PRZEWAGĘ 
TECHNICZNO-

LOGICZNĄ

 
GRUPA CREBONIT jest wiodącym 

producentem farb i rozwiązań powłokowych 

przeznaczonych do ochrony dóbr 

przemysłowych, infrastruktury, maszyn i 

pojazdów w różnych podsegmentach. Od 

klasycznych konstrukcji stalowych po mosty,  

tunele, silniki gazowe, pojazdy i elementy z 

tworzyw sztucznych - nasze powłoki chronią 

ręcznie wykonane konstrukcje przed wszelkimi 

siłami natury oraz innymi wpływami 

zewnętrznymi. Koncentrując się na 

innowacjach, opracowujemy progresywne 

farby i rozwiązania powłokowe. Nasza 

koncepcja jest prosta: „Jesteśmy ciekawi, 

kreatywni i samokrytyczni, zawsze chcemy 

tworzyć „wartość dodaną ”dla naszych 

klientów. Oferujemy pełne portfolio w 

zakresie farb płynnych, w tym wiedzę 

techniczną dla segmentów biznesowych.  

Uważamy również, że przemysł farb 

nawierzchniowych może i powinien przyczynić 

się do poprawy stanu środowiska. Dlatego 

inwestujemy w progresywne rozwiązania Ultra 

High Solids, Waterborne i całkowicie 

bezemisyjne rozwiązania powłokowe, aby 

pomóc w zmniejszeniu zużycia materiałów i 

emisji oraz w osiągnięciu celów 

środowiskowych w połączeniu ze zwiększoną 

efektywnością kosztową. 

 

— Zarząd
 
 



stworzone i opracowane 

 

 

 

 

 

DLACZEGO 
CREBONIT? 

 
 

Jako międzynarodowy dostawca systemów 

powłok, nasze produkty chronią towary 

przemysłowe, znaczną infrastrukturę, 

domy oraz maszyny przed wpływami 

natury. Wszystko po to aby uczynić nasz 

świat solidniejszym, piękniejszym i bardziej 

zrównoważonym.  

Uważamy się za obrońcę Twoich 

najcenniejszych aktywów. Niezależnie od 

tego, jakiej farby potrzebujesz- ochronnej, 

antykorozyjnej,  dla elektrowni, powłoki 

która eliminuje ładunki elektrostatyczne, 

czy też powłoki łatwej do czyszczenia.

 

Dobrowolnie od projektu, nasz zespół R / D 

i konsultanci współpracują z Tobą, aby 

stworzyć idealne rozwiązanie dla Twoich 

potrzeb. Nasze zespoły obsługi technicznej 

wspierają Cię podczas całego procesu 

oceny, aby mieć pewność, że Twoje 

powłoki zostaną nałożone dokładnie oraz 

wydajnie.  

 

Dzięki 20 biurom sprzedaży, zakładom 

produkcyjnym posiadającym certyfikaty 

ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015 oraz 

centralnemu i  silnemu centrum badawczo-

rozwojowemu, możemy służyć Ci w 

najlepszy sposób.  

 

Wszystkie nasze zakłady produkcyjne 

obejmują dział QMR (Quality Management 

Representative), który monitoruje jakość, 

dostosowuje produkty do lokalnych 

wymagań i ocenia przyszłe zmiany.  

 

 

 Pomagamy: 

➢ Zwiększyć żywotność zasobów dzięki  

zmniejszeniu całkowitych kosztów  

operacyjnych 

 

➢ Zredukować koszty utrzymania 

 

➢ Poprawić cele i zadaia środowiskowe 

 (LZO & TOC) 

 

➢ Uwydajnić nakładanie oraz konserwację  

 

➢ Ukierunkować szkolenie Twoich pracowników  

w celu poprawy jakości nakładanych powłok 
 

 
 

 
 



      

      

 

 

 

CREBOKYD Primer KG09 HS 

Jednoskładnikowy podkład na bazie modyfikowanych żywic 

alkidowych z podkładowymi akrylanami o szerokim 

zastosowaniu. Oferuje aktywną i pasywną ochronę przed 

korozją. Nadaje się do ochrony konstrukcji stalowych nie 

poddanych obróbce strumieniowo-ściernej, konstrukcji 

stalowych kontenerów itp. W normalnych i lekko obciążonych 

atmosferach, przy grubościach od 40 μm jako normalny 

podkład do 120 μm jako grubowarstwowy podkład. KG09 

charakteryzuje się średnio szybkim schnięciem, łatwą obróbką, 

doskonałą rozlewnością i optymalną aplikacją na większych 

powierzchniach dzięki redukcji strat podczas natrysku.  

 
 
 
 

 
 stosunek mieszania / utwardzacz: x 

 rozcieńczalnik:  CREBOSOLV Thinner VK64 
 

 

  zawartość części stałych: 72 % wagowo 

    65 % objętościowo 
 

 

  grubość powłoki suchej: 40 – 80 µm DFT 
 

 

 krycie:   11,77 m²/kg przy 40 µm DFT 
 

 

 sposób pakowania:  15 kg, 30 kg, 200 kg

 
 

 

               PODKŁADY  
            ALKIDOWE 

 
  

 
 
 

CREBOKYD Primer KG03 HS   
 

 

Jednoskładnikowy podkład na bazie modyfikowanej żywicy alkidowej z 
grupami funkcyjnymi OH (AK) o szerokim zastosowaniu i dobrej 
ochronie antykorozyjnej. Aktywny pigment: fosforan cynku.  

Nadaje się do ochrony konstrukcji stalowych oczyszczonych 
strumieniowo-ściernie, zbiorników, rurociągów itp. W normalnej lub 
lekko trudnej atmosferze przemysłowej z grubością powłoki 40 µm jako 
zwykły podkład i do 80 µm jako grubowarstwowy.  
 
KG03 charakteryzuje się szybkim schnięciem, łatwą obróbką oraz 
grubowarstwową aplikacją w razie potrzeby.  

 

   stosunek mieszania / utwardzacz: 
 × 

rozcieńczalnik:  CREBOSOLV Thinner VK14 

zawartość części stałych: 81 % wagowo 

    54 % objętościowo 

         grubość powłoki suchej: 40 – 100 µm DFT 

krycie:                     8,382m²/kg przy 40 µm DFT 

sposób pakowania:                    15 kg, 30 kg 

    

  

 
 
 

CREBOKYD Primer KG08 ST HS  
 

 

Jednoskładnikowy podkład na bazie modyfikowanej żywicy alkidowej 
(AK) o szerokim zastosowaniu. Aktywny pigment: fosforan cynku.  

  

 stosunek mieszania / utwardzacz:                   × 

 rozcieńczalnik:                CREBOSOLV Thinner VK14 

Nadaje się do ochrony konstrukcji stalowych oczyszczonych 
strumieniowo-ściernie, zbiorników, rurociągów itp. W normalnych i 
lekko obciążonych warunkach przemysłowych, przy grubościach 
powłoki 40 µm jako zwykły podkład i do 100 µm jako podkład 
grubowarstwowy. 
KG07 charakteryzuje się szybkim schnięciem, łatwą obróbką oraz 
grubowarstwową aplikacją. Bardzo dobrze nadaje się do produkcji 
modułowej, ponieważ można go bez problemu zgrzewać bez zapachu. 

 zawartość części stałych:  82 % wagowo 

                   57 % objętościowo 

 

 grubość powłoki suchej:         40 – 100 µm DFT 

 

 krycie:                  9,96 m²/kg przy  40 µm DFT 

 sposób pakowania:                  15 kg, 30 kg, 200 kg 

    
 

 

  
 

 

 

 
  

PRIMER 
INTERMIDIATE 

     



      

     

PODKŁADY BOGATE  
W CYNK EPOKSYDOWY 

 

Specjalny, dwuskładnikowy podkład cynkowy na bazie 

modyfikowanej żywicy epoksydowej oraz rozpuszczalnika.  

Produkt zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną konstrukcji 

oraz obiektów ze stali poddanej obróbce strumieniowo-ściernej 

we wszystkich segmentach. W połączeniu z odpowiednimi 

wypełniaczami oraz lakierami nawierzchniowymi również w pełni 

odporny na słoną wodę. Po utwardzeniu produkt jest 

nierozpuszczalny w olejach mineralnych i węglowodorach 

stosunek mieszania / utwardzacz:     wagowo 10 : 1  

          CREBOPOX Hardener ZH51/5 

rozcieńczalnik:         CREBOSOLV Thinner VK14 

zawartość części stałych:        78 % wagowo 

          51 % objętościowo  

grubość powłoki suchej:        60 – 120 µm DFT 

krycie:          3,37 m²/kg przy 80 µm DFT 

sposób pakowania:         10 kg 

CREBOZINC Primer MG45 UHS 
 

CREBOZINC Primer MG46 UHS 
 

Specjalny, dwuskładnikowy podkład cynkowy na bazie 

modyfikowanej żywicy epoksydowej oraz rozpuszczalnika.  

Produkt zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną konstrukcji i 

obiektów ze stali poddanej obróbce strumieniowo-ściernej we 

wszystkich segmentach. W połączeniu z odpowiednimi 

wypełniaczami oraz lakierami nawierzchniowymi również w pełni 

odporny na słoną wodę. Po utwardzeniu produkt jest 

nierozpuszczalny w olejach mineralnych i węglowodorach 

alifatycznych.  

 

stosunek mieszania / utwardzacz:    12 : 1 wagowo 

   CREBOPOX Hardener ZH33 

 

rozcieńczalnik:  CREBOSOLV Thinner VK14 

zawartość części stałych: 87 % wagowo 

   53 % objętościowo 

grubość powłoki suchej: 60 – 80 µm DFT 

krycie:   3,43 m²/kg przy  60 µm DFT 

sposób pakowania:  12 kg 

      

 
 

PODKŁADY  
 EPOKSYDOWE 

 

 
CREBOPOX Primer ZG12 HS  

 
 

Dwuskładnikowy podkład na bazie żywicy epoksydowo-

poliamidowej  oraz rozpuszczalnika. Szybkoschnący, wydajny z 

dobrą ochroną antykorozyjną. Dodatkowo produkt wyróżnia się 

w przypadku przechowywania na zewnątrz. 

                 stosunek mieszania / utwardzacz:       objętościowo 11 : 1  

                          CREBOPOX  ZH52 HS 

                rozcieńczalnik:                                  CREBOSOLV  VK14 

                zawartość części stałych:         66 % objętościowo 

  
  

         
 

 

  
 

 

                    

Podkład do wszystkich rodzajów powierzchni stalowych. Główne 

zastosowanie to nakładanie pierwszej warstwy na maszyny w 

produkcji modułowej ze względu na doskonałą odporność na 

warunki atmosferyczne (przechowywanie) i możliwość 

długotrwałego pokrywania bez aktywacji. Intensywnie 

pigmentowany produkt dla sektora transportu i budowy maszyn.  

               grubość powłoki suchej:    80 – 240  µm 

               krycie:                        8,25 m²/l przy 80 µm DFT 

             sposób pakowania:                     22 l 

                  

 
 

 

 

CREBOPOX Directprimer ZG14 HS 
 

Dwuskładnikowy podkład / wypełniacz na bazie żywic 

epoksydowych i akrylowych, szybkoschnący, na bazie 

rozpuszczalników. Produkt nadaje się do kilku podłoży. Ponadto 

może być przemalowany technologią mokre na mokre z 

systemami 2k PUR, a także nie wymaga dodatkowej aktywacji po 

dłuższym przechowywaniu. 

 
ZG14 HS to najnowocześniejszy podkład bezpośredni o 

wyjątkowych właściwościach pod każdym względem. Specjalnie 

stosowany w sektorach, w których ważna jest najlepsza ochrona 

przed korozją, uniwersalna przyczepność i szybkie 

przemalowanie. Specjalnie zaprojektowany dla użytkowników, 

którzy mają do ochrony kilka różnych podłoży. 

 

        

       stosunek mieszania / utwardzacz: wagowo 4 : 1  

    CREBOPOX ZH51/S8 

       rozcieńczalnik:                     CREBOSOLV Thinner VK15 

              zawartość części stałych:        81 % wagowo 

                       61 % objętościowo 

              grubość powłoki suchej:  60 – 180 µm DFT 

             krycie:                     11,3 m²/kg przy  40 µm DFT 

              sposób pakowania:                        4 kg, 20 kg 

  
 

 
 

   
 

 

               
 

 



     

     

     

 
 

AKRYLOWO 
POLIURETANOWE 
PODKŁADY I WYPEŁNIACZE  

 

 
 
 

CREBOCRYL Primer PG05 HS CREBOPUR Uni-Primer ZG59 HS 
 
 

Jednoskładnikowy podkład, wolny od ołowiu i chromianów, 

uniwersalny do mycia i czasowej ochrony. Produkowany na 

bazie specjalnych akrylanów o temperaturze zapłonu powyżej 

23 ° C, oraz właściwościach szybkoschnących. 

 stosunek mieszania / utwardzacz:                 x 

 rozcieńczalnik:                    CREBOSOLV Thinner VZ41 

 grubość powłoki suchej:        15 – 60 µm DFT 

 
Dwuskładnikowy jednolity podkład na bazie żywic akrylowych, 

poliestrowych i poliuretanowych z aktywną ochroną 

antykorozyjną do powierzchni stalowych i aluminiowych. 

Stosowany również jako promotor przyczepności dla GRP, ABS i 

Coil. 

stosunek mieszania / utwardzacz: 9 : 1 wagowo 

    CREBOPUR Hardener ZH62 HS 
 

 

               rozcieńczalnik:  CREBOSOLV Thinner VZ41 
 

 

Ze względu na małą powierzchnię porów może być stosowany 

jako klasyczny grunt czasowej ochrony przy produkcji modułowej. 

Oferuje rozległą przyczepność na kilku podłożach 

Produkt służy jako promotor przyczepności. Pokrywalny przez 

lakiery nawierzchniowe 1K i 2K metodą mokre na mokre. 

              zawartość części stałych: 72 % wagowo 

                56 % objętościowo 

              krycie:              8,21 m²/kg przy 20 µm DFT 

              sposób pakowania:             10 kg, 30 kg 

Podkład, promotor przyczepności oraz wypełniacz piaskowy 

dla wielu zastosowań i sektorów. 

 zawartość części stałych:      79 % wagowo 

         61 % objętościowo 
 

 

 grubość powłoki suchej:      20 – 150 µm DFT 
 

 

 krycie:        11,73m²/kg przy 40 µm DFT 

 

 sposób pakowania:        9 kg  
 

 
 
 
 
 
 

CREBOPUR Effectprimer ZG52 HS  
 

Dwuskładnikowy wypełniacz/preparat, na bazie akrylanu oraz 

rozpuszczalnika o bardzo dobrej wytrzymałości mechanicznej, 

odporny na warunki atmosferyczne i nadający się do stosowania 

na wielu podłożach. 

Odpowiedni do zastosowań przemysłowych o wysokich 

wymaganiach dotyczących odporności na ścieranie, twardości 

powierzchni i odporności chemicznej. Stworzony do zastosowań 

na drewnie, sklejce, wielu podłożach metalowych, a także na 

tworzywach sztucznych ABS oraz  materiałach kompozytowych.  

stosunek mieszania / utwardzacz: wagowo 10 : 1  

    CREBOPUR Hardener ZH66 

 rozcieńczalnik:  CREBOSOLV Thinner VZ41 

              zawartość części stałych: 73 % wagowo 

    52 % objętościowo 

               grubość powłoki suchej: 50 – 350 µm DFT 

               krycie:   7,20 m²/kg przy 50 µm DFT 

               sposób pakowania:  10 kg 

             
 

 

  

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

CREBOKYD Monocoat KE83 HS  

Jednoskładnikowy lakier nawierzchniowy Monocoat oparty na 

bazie specjalnych żywic alkidowych o niskiej i średniej zawartości 

oleju oraz rozpuszczalników, o właściwościach szybkoschnących i 

wszechstronnych możliwościach przetwórczych. Nadaje się do 

jednowarstwowych powłok na wszelkiego rodzaju konstrukcje 

stalowe także w zakresie kontenerów, maszyn rolniczych i 

ogólnych zastosowań przemysłowych.  

Dostępne w 4 różnych stopniach połysku od 25 GU do 90 GU przy 

60°.

 
 
 

 
  stosunek mieszania / utwardzacz:  x 

 
 

               rozcieńczalnik:  CREBOSOLV Thinner VK64 
 

 

               zawartość części stałych: 69 % wagowo 

    55 % objętościowo 
 

 

               grubość powłoki suchej:  40 – 120 
µm DFT 

               krycie:   11,0 m²/kg przy 40 µm 
DFT 

 

 

               sposób pakowania:  10 kg, 20 kg, 200 kg 

 
 

ALKIDOWO - 
AKRYLOWE 
TOPCOAT 
MONOCOAT 

AKRYLOWO - POLIURETANOWA 
FARBA NAWIERZCHNIOWA 

 
  

 
 

CREBOPLAST Monocoat PE50 HS  CREBOPUR Topcoat ZD23 HS 
 

Jednoskładnikowy Monocoat, Effectcoat i Topcoat na bazie 

specjalnych żywic akrylowych. Produkt zastępuje przestarzałe 

materiały powłokowe PVC i charakteryzuje się bardzo dobrą 

odpornością na promienie UV, elastycznością, szybkim schnięciem 

oraz przyczepnością do wielu podłoży. Nadaje się do powłok 

ochronnych i dekoracyjnych ze stali zwykłej jak i ocynkowanej a 

także aluminium. Szczególnie dla metaloplastyki, dachów oraz 

powłok z nimi związanych.  

Dostępny w kolorze 0096 Silver oraz w ponad 10.000 odcieniach 

kolorów. 

              stosunek mieszania / utwardzacz:  x 

              rozcieńczalnik:  CREBOSOLV Thinner VZ41 

             zawartość części stałych: 66 % wagowo 

    45 % objętościowo 

              grubość powłoki suchej: 50 – 150 µm DFT 

             krycie:   10,49 m²/kg at 50 µm DFT 

            sposób pakowania:  20 kg 

Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy na bazie żywic 

akrylowo-poliuretanowych o dobrej stabilności UV, 

elastyczności i odporności chemicznej. Ponadto może być 

stosowany w grubych warstwach. Produkt charakteryzuje się 

dobrą odpornością na ścieranie, wysoką twardością i 

udarnością, nie jest wrażliwy na obciążenia chemiczne takie jak 

paliwa, oleje czy rozcieńczone kwasy. Odpowiedni jako 

warstwa nawierzchniowa w systemach powłokowych dla 

konstrukcji stalowych o średnich i dużych obciążeniach.  

Dostępne w 3 stopniach połysku od 25 GU do 95 GU przy 60°. 

             stosunek mieszania / utwardzacz: 10 : 1 wagowo 

    CREBOPUR Hardener ZH62 HS 
 

 

rozcieńczalnik:  CREBOSOLV Thinner VZ41 
 

 

               zawartość części stałych: 70 % wagowo 

    55 % objętościowo 
 

 

               grubość powłoki suchej: 30 – 120 µm DFT 
 

 

               krycie:   10,0 m²/kg przy 40 µm DFT 
 

 

            sposób pakowania:  10 kg , 20 kg

  

  

CREBOKYD Monocoat KE02 HS CREBOPUR Topcoat ZD30 HS 
 

Jednoskładnikowy Monocoat lub Topcoat na bazie 

modyfikowanej żywicy alkidowej o wysokiej zawartości części 

stałych i wysokiej zdolności wypełniania. 

 stosunek mieszania / utwardzacz:
 x 

                rozcieńczalnik:  CREBOSOLV Thinner VK64 

Wysokiej jakości dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy na 
bazie specjalnej żywicy poliuretanowej.  

     stosunek mieszania / utwardzacz:    9 : 1 wagowo 

              CREBOPUR Hardener ZH62 HS 
 

 

     rozcieńczalnik:             CREBOSOLV Thinner VZ4

    W powłokach dla zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcji stalowych.    

Nadaje się do jednowarstwowych aplikacji na wszelkiego rodzaju 

konstrukcje stalowe, jak również w zakresie maszyn rolniczych, 

kontenerów i przemysłu ogólnego. Znajduje zastosowanie 

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, w miejscach o 

niskim oraz średnim oddziaływaniu  atmosferycznym.  

Stopień połysku: ok. 45 GU przy 60° 

                zawartość części stałych: 73 % wagowo 

    62 % objętościowo 

                grubość powłoki suchej: 40 – 120 µm 

                krycie:   13,24 m²/l przy 40 µm DFT 

               sposób pakowania:  20 l 

Szczególnie do blach ocynkowanych, jak np. ekrany 

akustyczne i przeciwuderzeniowe. Aby otrzymać 

powierzchnię absolutnie wolną od porów, należy uzyskać 

średnią DFT minimum 120 µm. W przypadku stosowania na 

zewnątrz na stali węglowej zaleca się dodatkowe 

gruntowanie.  

              zawartość części stałych: 71 % wagowo 

    53 % objętościowo 
 

 

               grubość powłoki suchej: 60 – 150 µm DFT 
 

 

               krycie:   4,87 m²/kg przy 80 µm DFT 
 

 

               sposób pakowania:  9 kg 
 

TOP COAT 
MONOCOAT 



CREBOPUR Monocoat ZE58 UHS 

stosunek mieszania / utwardzacz:    4 : 1 by weight 
   CREBOPUR Hardener ZH53/S6 HS 
 
rozcieńczalnik:   CREBOSOLV Thinner VZ41 
 
zawartość części stałych: 85 % by weight 
   76 % by volume 
 
grubość powłoki suchej: 60 – 120 my 
 
krycie:   10,21 m²/kg at 60 µm DFT 
 
sposób pakowania:  10 kg, 20 kg 

Wysokiej jakości dwuskładnikowy materiał powłokowy na bazie 
specjalnego spoiwa akrylowo-poliaspartaczowego 
(polimocznik). Posiada niską zawartość rozpuszczalników, 
doskonałą optykę, bardzo dobrą odporność na warunki 
atmosferyczne oraz obciążenia chemiczne i mechaniczne. 
Niewrażliwy na oleje, paliwa, sole i rozcieńczone kwasy. 
 
Najnowocześniejsza powłoka wysokiej jakości  odporna na 
uderzenia i zadrapania.Można stosować na wstępnie 
obrobionych podłożach, takich jak konstrukcje stalowe, maszyny 
i urządzenia rolnicze, pojazdy użytkowe, maszyny przemysłowe, 
gdzie stawiane są wysokie wymagania w zakresie optyki, 
równomierności powierzchni, stabilności koloru, twardości czy 
trwałości.  
 
Ze względu na skład chemiczny, produkt wykazuje bardzo dobrą 
odporność na alkalia. Może być stosowany jako zamiennik 
epoksydowych lakierów nawierzchniowych w różnych 
systemach. Jest odporny na promieniowanie UV. 

stosunek mieszania / utwardzacz:    4 : 1 by weight 
   CREBOPUR Hardener ZH66 
 
rozcieńczalnik:   CREBOSOLV Thinner VZ41 
 
zawartość części stałych: 66 % by volume 
 
grubość powłoki suchej: 60 – 120 my 
krycie:   10,21 m²/kg at 60 µm DFT 
 
sposób pakowania:  15 l, 30 l 

 
 
 
 
 

CREBOPUR Topcoat ZD22 MG 

Dwuskładnikowy materiał nawierzchniowy na bazie specjalnych 

akrylanów, poliestru i poliuretanu, klasyfikowany za pomocą 

Miox. Wysokiej jakości lakier nawierzchniowy o wyjątkowej 

odporności na promieniowanie UV, elastyczności i odporności 

chemicznej.  

 
 
 
 
 

               stosunek mieszania / utwardzacz: 12 : 1 by weight 

    CREBOPUR Hardener ZH62 HS 

                  rozcieńczalnik:   CREBOSOLV Thinner VZ41 

    

Nadaje się do miejsc, gdzie wymagane są wysokie standardy 

dotyczące optyki, połysku, trwałości koloru, twardości oraz 

wytrzymałości.  

                zawartość części stałych: 74 % wagowo 

    58 % objetosciowo 

                grubość powłoki suchej: 60 – 120 µm DFT 

                krycie:   4,96 m²/kg przy 80 µm DFT 

                sposób pakowania:  12 KG 

 

 
 
 

 
 UHS

 
 

 
 

 temperaturah. Je elastičen in ima dobro kemijsko odpornost,    

ACRYLOWO - POLIURETANOWY 
MONOCOAT 

 

 
 

 

 

CREBOPUR Monocoat ZE25 HS 
 
 

Dwuskładnikowa powłoka Monocoat na bazie żywic akrylowych 

i poliestrowych o dobrej odporności na promieniowanie UV i 

doskonałej ochronie przed korozją. Nadaje się do systemów do 

C3 vh w aplikacji jednowarstwowej. Produkt posiada dobrą 

odporność na ścieranie, wysoką twardość i udarność w 

połączeniu z doskonałą odpornością chemiczną na oleje, paliwa, 

sól i rozcieńczone kwasy. 

                stosunek mieszania / utwardzacz: 20 : 1 wagowo 

    CREBOPUR Hardener ZH62 HS 
 

 

                rozcieńczalnik:   CREBOSOLV Thinner VZ41 
 

 

               zawartość części stałych: 79 % wagowo 

    55 % objętościowo 
 

 

                grubość powłoki suchej: 40 – 160 µm DFT 
 

 

                krycie:   3,82 m²/kg przy 100 µm DFT 
Dostępne w 2 różnych stopniach połysku:    

ZE25/B = ca. 35 GU przy 60°, ZE25/C = ca. 60 GU aprzy 60°                   sposób pakowania:    20 kg

 
 

CREBOPUR Monocoat ZE41 HS 
 

Dwuskładnikowa powłoka Monocoat nowej generacji na bazie 

żywic poliuretanowych o wyjątkowych właściwościach w zakresie 

utrzymania połysku, odporności na promieniowanie UV i ochrony 

przed korozją. Odpowiednia jako powłoka jednowarstwowa lub 

nawierzchniowa do wszelkiego rodzaju zastosowań w sektorze 

konstrukcji stalowych, takich jak budynki, maszyny rolnicze i 

kontenery.  

    



     

     

     

 
 

 
 

CREBOPROTECT Mastic ZG76  

Dwuskładnikowa powłoka gruntująca, na bazie ciekłych 

epoksydów i akrylanów, o zredukowanej zawartości 

rozpuszczalników, z wysokim pigmentem korozji płytkowej i 

inhibitorami zapewniającymi najwyższą ochronę na długi czas. 

Nadaje się do wszystkich rodzajów konstrukcji stalowych, gdzie 

wymagana jest najwyższa ochrona antykorozyjna, stabilność UV 

oraz wyjątkowa odporność chemiczna i mechaniczna. Ze 

względu na swój unikalny skład, produkt jest tolerancyjny dla 

powierzchni i utwardza się nawet w temperaturze -5 °C. 

 

 
 
 

 
  stosunek mieszania / utwardzacz: 5 : 1 objętosciowo 
    CREBOPOX Hardener ZH50 HS  

   rozcieńczalnik:  CREBOSOLV Thinner VK14 
 

 

                   zawartość części stałych: 88 % wagowo 

    76 % objętościowo 
 

 

                   grubość powłoki suchej: 100 – 240 µm DFT 
 

 

                   krycie:   6,93 m²/l przy 80 µm DFT 
 

 

 

 sposób pakowania:  25 l, 200 l

 
 

 
 
 

POWŁOKI O 
WYSOKIEJ 
WYDAJNOŚCI 

 

 
 
 

CREBOPROTECT Coating KM50 HS 
 

Jednoskładnikowy materiał powłokowy na bazie specjalnych 

modyfikowanych żywic syntetycznych, rozpuszczalnika, 

aktywnie pigmentowany. Można go suszyć na powietrzu jak i w 

piecu.  

Specjalna powłoka do ochrony powierzchni o kontrolowanej 

temperaturze, takich jak kotłownie, armatura stalowa, grzejniki 

itp. a także do powierzchni narażonych na działanie 

temperatury w sektorze kolejowym. 

Odporny na temperaturę do + 400 ° C w suchym cieple przy 

ciągłej eksploatacji. 

     stosunek mieszania / utwardzacz: x 
 

 

   rozcieńczalnik:  CREBOSOLV Thinner VZ41 
 

 

 zawartość części stałych: 65 % wagowo 
 

 

 grubość powłoki suchej: 30 – 100 µm DFT 
 

 

 krycie:   10,11m²/kg przy 30 µm DFT 
 

 

 

 sposób pakowania:  12,5 kg, 25 kg

 

 
 

CREBOPROTECT Coating ZE71 SEF 
 

Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, odporna na ścieranie 

dwuskładnikowa powłoka na bazie wysokiej jakości płynnej 

żywicy epoksydowej o doskonałej odporności na wodę, 

chemikalia i uderzenia mechaniczne. 

 stosunek mieszania / utwardzacz:   5 : 1 by weight 

         CREBOPOX Hardener ZH97 SEF 
 

 

 rozcieńczalnik:                           x 

Atestowany do kontaktu z wodą pitną i żywnością. 
Numer certyfikatu: 2131b-17 / 30089-20 / 59953 

                    zawartość części stałych:  100 % 

                     grubość powłoki suchej:         180 – 750 µm DFT 
 

                     pokrycie:              1,9 m²/kg przy 300 µm DFT 

                     pakowanie:              12,5 kg 

 

SPECIALITIES 



 

 RAL 9007 Silver grey dark 
 
Używany jako obrazowe przedstawienie 
podkładu bogatego w cynk MG45 / 
MG46. 
  
 

 RAL 9006 Silver grey  
 
Używany jako przedstawienie graficzne 
dla produktu ZG76 Silver-gray product.  
 

 

 
 
 
 
  

Uwagi techniczne 
 
Podczas przetwarzania należy przestrzegać aktualnych kart charakterystyki EG. W stanie ciekłym produkty zanieczyszczają wodę i nie mogą dostać się do 
zbiorników wodnych. 

Informacje i zalecenia ustne i pisemne odpowiadają naszemu aktualnemu stanowi wiedzy i mają na celu przekazanie kupującemu informacji. Nie zwalniają 
kupującego z testowania produktów pod kątem przydatności i zastosowania. Gwarantujemy nieskazitelną jakość w ramach naszych ogólnych warunków 
handlowych. Niniejszym tracą ważność wszystkie poprzednie karty produktów. 
 
 
Nota o odpowiedzialności 

Pomimo starannej kontroli wszystkich treści nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków. Za treść stron internetowych, do których 
prowadzą łącza, odpowiadają wyłącznie operatorzy tych witryn. 

Wszystkie przedstawiane firmy lub znaki towarowe podlegają prawom autorskim odpowiednich firm. Jeśli firma nie zgadza się z publikacją jej logo lub znaku 
towarowego na tych stronach internetowych, uprzejmie prosimy o krótką notatkę. Logo firmy lub znak towarowy zostaną natychmiast usunięte. 
 
 
 
 
 
 
 
Data wydania:  04/11/2022 
Wydawca:   Crebonit Group, Salzburg, Austria 
Zdjęcia:           archiwum crebonit  
 
Wszystkie specyfikacje bez gwarancji, oczekiwane błędy i pominięcia, mogą ulec zmianie. 

 
 
 

Ogólne warunki sprzedaży 

Ilości: 
Przyjmuje się, że ilość materiałów ("Produktów"), które mają być dostarczone na podstawie niniejszej faktury, może różnić się o dziesięć procent (10%) więcej lub mniej od ilości 
zamówionej. W przypadku braku oczywistego błędu, obowiązują wagi i miary Sprzedającego.. 

 Dostawa, tytuł prawny i ryzyko strat: 

Wszystkie transakcje sprzedaży i ceny są cenami ex works (miejsce produkcji) (Incoterms 2010), chyba że określono inaczej na pierwszej stronie niniejszej faktury. Tytuł własności i 
ryzyko strat przechodzą ze Sprzedającego na Kupującego w czasie i miejscu dostawy.. 

 Podatki wliczone w cenę: 

Według uznania Sprzedającego, który będzie miał prawo dodać do podanej tu ceny wszelkie podatki, opłaty rządowe, opłaty przewoźnika, składki ubezpieczeniowe lub inne wydatki 
strony trzeciej w zakresie, w jakim:  (i) zwiększa to koszty Sprzedającego związane z produkcją i dostawą Produktu; lub (ii) Sprzedający jest zobowiązany przez prawo do pobierania 
takich kwot. 

Płatność: 

Dostawy będą uzależnione od wcześniejszej płatności gotówkowej Kupującego w pełnej wysokości lub wcześniejszych ustaleń kredytowych ze Sprzedającym na zasadzie dostawa za 
dostawę. Jeśli płatność nie zostanie dokonana zgodnie z warunkami niniejszego dokumentu lub jeśli Sprzedający będzie miał jakiekolwiek wątpliwości co do kondycji finansowej 
Kupującego, Sprzedający będzie miał prawo, według własnego uznania, wstrzymać dostawę Produktów. 

 OGRANICZONA GWARANCJA: 

Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, z wyjątkiem tego, że Sprzedający jest właścicielem Produktu i że Produkty są zgodne ze standardowymi 
specyfikacjami Sprzedającego lub producenta.  Sprzedający nie składa żadnych innych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących wartości handlowej, 
przydatności do określonego celu lub innych kwestii związanych z produktami, w tym bez ograniczeń braku zanieczyszczeń. Gwarancje określone w niniejszym dokumencie są udzielane 
wyłącznie Kupującemu i nie mogą być przenoszone przez Kupującego na jego klientów lub jakąkolwiek inną stronę. 

 ŚRODKI ZARADCZE: 

W przypadku, gdy Kupujący zawiadomi Sprzedającego o braku zgodności Produktu z ograniczoną gwarancją określoną w poprzednim paragrafie w ciągu dziesięciu (10) dni 
kalendarzowych od otrzymania przez Sprzedającego danego Produktu, wówczas Sprzedający, według własnego uznania, wymieni Produkt niezgodny z wymaganiami lub zwróci 
Kupującemu jego cenę zakupu.  Wszelkie opłaty transportowe poniesione przez Kupującego przy zwrocie Produktów nie będą zwracane, chyba że Sprzedający wyrazi na to wcześniej 
zgodę.  Taka wymiana lub zwrot pieniędzy będzie jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem Kupującego za naruszenie ograniczonej gwarancji przewidzianej w niniejszym rozdziale. 

 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY: 

Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy za wszelkie straty i szkody wynikające z jakiejkolwiek przyczyny (niezależnie od tego, czy taka przyczyna wynika z umowy, gwarancji, ścisłej 
odpowiedzialności, czynu niedozwolonego [w tym zaniedbania] lub w inny sposób) w żadnym wypadku nie przekroczy ceny zakupu produktów. Sprzedawca w żadnych okolicznościach 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek (a kupujący zwolni sprzedającego z odpowiedzialności za wszelkie) przypadkowe, pośrednie, szczególne, wynikowe, przykładowe lub 
karne szkody poniesione, poniesione lub zapłacone przez kupującego i wszystkie inne osoby. To ograniczenie odpowiedzialności będzie obowiązywać po niepowodzeniu wyłącznego 
środka zaradczego przewidzianego w niniejszym dokumencie. Jeśli Sprzedający udzieli Kupującemu porady technicznej lub innej, na życzenie Kupującego lub nie, w związku z 
Produktem, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu (na podstawie umowy, gwarancji, ścisłej odpowiedzialności, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w 
inny sposób), a Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z taką poradą i jej wynikami. Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego w niniejszym paragrafie pozostają bez 
uszczerbku dla wszelkich ograniczeń lub restrykcji dostępnych dla Sprzedającego na mocy umowy, statutu, innych przepisów prawa lub prawa słuszności. 

 Procedura reklamacyjna nabywcy: 

Kupujący w szczególności przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający wytwarza Produkty na sprzedaż klientom do wykorzystania w szerokim zakresie zastosowań. Kupujący  bierze na 
siebie całą odpowiedzialność za określenie, czy Produkty sprzedawane na mocy niniejszej umowy są odpowiednie do zastosowań, do których Kupujący będzie ich używał.  Kupujący  
bierze na siebie całą odpowiedzialność za przetestowanie tych Produktów w celu określenia, czy dostarczone towary są odpowiednie do zamierzonych zastosowań. Kupujący zbada i 
przetestuje każdą dostawę  zgodnie z niniejszą umową po jej otrzymaniu. Zanim takie Produkty zostaną użyte i w ciągu dziesięciu (10) dni od każdej takiej dostawy, Kupujący powiadomi 
Sprzedającego na piśmie o wszelkich roszczeniach dotyczących wagi, jakości, utraty lub uszkodzenia Produktów. Brak powiadomienia Sprzedającego będzie oznaczał zrzeczenie się 
przez Kupującego wszelkich roszczeń w odniesieniu do wszystkich dostarczonych w ten sposób Produktów. Uznaje się, że wykorzystanie Produktów oznacza zadowalające wykonanie 
przez Sprzedającego niniejszej umowy w odniesieniu do tych towarów.  

Każda ze stron przestrzega obowiązujących przepisów prawa (w tym między innymi przepisów antykorupcyjnych, dotyczących sankcji gospodarczych, kontroli wywozu i 
przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich oraz Republice Korei) 
oraz zapewnia przestrzeganie tych przepisów przez swoje podmioty stowarzyszone, pracowników, agentów i przedstawicieli działających w związku z jakąkolwiek umową sprzedaży 
między stronami. W żadnym wypadku strona nie jest zobowiązana na mocy jakiejkolwiek umowy sprzedaży zawartej między stronami lub w inny sposób do podjęcia lub zaniechania 
działania, które w jej przekonaniu, w dobrej wierze, spowodowałoby naruszenie obowiązujących przepisów, w tym między innymi przepisów antykorupcyjnych, dotyczących sankcji 
gospodarczych, kontroli wywozu i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Unii Europejskiej i jej 
państwach członkowskich oraz Republice Korei. 

Interpretacja: 

Niniejsze warunki wraz z Fakturą, do której są załączone ("Faktura"), stanowią całość umowy pomiędzy stronami w związku z Produktami opisanymi na Fakturze, chyba że jest ona 
dostarczona zgodnie z pisemną umową kupna zawartą w jednym dokumencie, który jest podpisany przez należycie upoważnionych przedstawicieli Kupującego i Sprzedającego i który 
reguluje zakup i sprzedaż Produktów opisanych na Fakturze ("Umowa Kupna"). Wszelkie niespójności pomiędzy niniejszymi warunkami a taką Umową Zakupu będą rozstrzygane na 
korzyść Umowy Zakupu. Każda częściowa dostawa całkowitej ilości Produktów określonych na Fakturze będzie stanowiła oddzielną sprzedaż. Produkcja i dostawa Produktów przez 
Sprzedającego będzie usprawiedliwiona w zakresie i stopniu, w jakim wpłynie na nią siła wyższa. 

Ważność, interpretacja i wykonanie niniejszej umowy oraz wszelkie spory z nią związane są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem materialnym kraju rejestracji instancji 
wydającej firmy CREBONIT, bez uwzględnienia zasad wyboru prawa. Konwencja o międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wykluczona. 

Normy prawne: 
Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszymi warunkami, w tym spory dotyczące ich zawarcia, mocy wiążącej, zmiany i wypowiedzenia, będą rozstrzygane przez zwykłe 
sądy państwowe. Właściwością miejscową jest siedziba emitenta - spółki Grupy CREBONIT. 

 

 RAL 0060 Green yellow 
 

 RAL 1002 Sand yellow 
 

 RAL 3009 Red brown 
 

 

 

 RAL 7005 Grey 
 

 RAL 7035 Light grey 
 

 RAL 7038 Agate grey 
 

 

 

 RAL 9002 Grey white 
 

 RAL 9005 Black 

 RAL 9010 Clean white 
 

 

 

  
 
Obrazowe przedstawienie, że produkt jest dostępny w systemie mieszania CREBOMIX. 
System jest dostępny jako opcja wolumetryczna i grawimetryczna 
 
Wszystkie produkty oznaczone tym znakiem są również dostępne jako produkty READY-
MIX z produkcji fabrycznej. Uwaga: obowiązuje MOQ na produkt i odcień koloru! 
 
  
 
  
 
Dotyczy: RAL 841 GL, RAL 840 HR, RAL Design, RAL Effect 

 



Beyond better. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  


