
Chemia dla budownictwa
Zrównoważone Technologie
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OFERTA GRUPY PCC DLA BUDOWNICTWA 
Uniepalniacze

Plastyfikatory

Stabilizatory termiczne/antyoksydanty 

Superplastyfikatory

Poliole polieterowe do zastosowań CASE 
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Ług sodowy i 1,2 dichloropropan
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PIANKI POLIURETANOWEJ

KLEJE POLIURETANOWE

CROSSIN INSULATIONS - NOWOCZESNE 
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Wszystkie projekty i przedsięwzięcia, przynoszące 
długofalowy sukces, łączy jeden, wspólny mia-
nownik. Opierają się one na dogłębnej analizie 
trendów rynkowych oraz na zdobywanych przez 
lata wiedzy i doświadczeniu. To właśnie wiedza 
i doświadczenie pozwalają nam wciąż podwyż-
szać poprzeczkę i podnosić wartość, którą niesie 
ze sobą dynamiczny, kontrolowany rozwój Grupy 
PCC na świecie. 
Spółki funkcjonujące w obrębie Grupy PCC  
w swojej działalności kierują się odpowiedzial-
nością. Nowe wyzwania biznesowe podejmują 

wyłącznie w tych obszarach, w których Grupa 
PCC posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
Spółki PCC operują  w trzech dużych sektorach  
gospodarczych do których należą: chemia, energia 
i logistyka. Kilkadziesiąt jednostek biznesowych 
zarządzanych centralnie przez PCC SE, zapewnia 
synergię, dzięki której sukcesywnie wzmacnia się 
przewaga konkurencyjna Grupy, zarówno na ryn-
kach lokalnych jak i międzynarodowych. Każdego 
dnia niemal trzy tysiące specjalistów pracuje nad 
stabilnym rozwojem Grupy PCC. Głównym ele-
mentem strategii PCC jest rozwój poszczególnych 

Działy Segmenty Jednostki biznesowe

En
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a

Energia
• energia odnawialna
• energia konwencjo-
nalna

Lo
gi

st
yk

a

Logistyka
• transport intermodalny
• transport drogowy
• transport kolejowy

H
ol

di
ng

Holding
• zarządzanie portfelem
• projekty
• usługi

Działy, segmenty i jednostki Grupy PCC 

Działy Segmenty Jednostki biznesowe

Ch
em

ia

Poliole • poliole
• systemy poliuretanowe  

Surfaktanty

• surfaktanty anionowe
• surfaktanty niejonowe
• surfaktanty amfoteryczne 
(betainy)

Chlor

• chlor
• MCAA (kwas monochlorooctowy) 
• wyroby detaliczne na bazie chloru

Chemia 
specjali-
styczna

• produkty fosforopochodne  
i naftalenopochodne

• alkilofenole
• obrót chemikaliami i surowcami  
• kwarcyt

Chemia 
gospodar-
cza  

• środki czyszczące, detergenty  
i artykuły higieniczne do użytku 
domowego i zastosowań 
przemysłowych 

• zapałki i podpałki

dywizji biznesowych, poprzez wykorzystanie po-
tencjału nowych segmentów rynku. Nasze cele 
realizujemy w sposób zrównoważony i odpowie-
dzialny wobec środowiska i społeczności, w któ-
rych działamy. 
Grupa PCC jest dobrze przygotowana do osiąga-
nia wyznaczonych celów strategicznych. Sprawne 
i dynamiczne zarządzanie jednostkami bizneso-
wymi kieruje potencjał pracowników w stronę 
efektywnego zwiększania wartości Grupy. Wspól-
ne przedsięwzięcia oraz indywidualne inicjatywy 
spółek to efekt długiego procesu promowania 
idei przedsiębiorczości i zdobywania nowych 
kompetencji pracowników. Filozofia działania 
spółek Grupy PCC zbudowana jest na prostych 

wartościach, takich jak uczciwość, wiarygodność  
i rzetelność. Wierzymy, że to właśnie one są funda-
mentem, na którym powinno się budować przewa-
gę konkurencyjną.  
Grupa PCC zatrudnia prawie 3000 pracowników 
zatrudnionych w 39 rożnych lokalizacjach, umiej-
scowionych w 17 krajach. Działalność organizacji to 
obecnie osiem głównych obszarów. Siedem z nich 
posiada pełną odpowiedzialność operacyjną. Nale-
żą do nich: poliole, surfaktanty, chlor, chemia spe-
cjalistyczna, chemia gospodarcza i profesjonalna, 
energia i logistyka. Wymienione obszary są obsłu-
giwane przez 19 jednostek biznesowych, zarządza-
nych przez międzynarodowe podmioty należące do 
Grupy PCC.

20151994

60 
mln €

571
mln €

* Przychody Grupy PCC 

Grupa PCC
Budujemy wartości poprzez 
zrównoważone innowacje 

Działając w 17 krajach
i w 39 różnych lokalizacjach,
PCC SE zatrudnia dziś 
prawie 3 tys. pracowników.
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Przykłady zastosowań 
produktów chemicznych w budownictwie

Głównym składnikiem okładzin ściennych i pod-
łogowych są plastyfikatory, np. estry fosforowe, 
które dodatkowo obniżają palność materiału. 

Płyty kartonowo-gipsowe są powszechnie wyko-
rzystywane w pracach wykończeniowych. Dzięki 
surfaktantom i superplastyfikatorom, podczas 
ich produkcji zużywana jest mniejsza ilość wody  
i energii. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów 
wytwarzania, oraz pomaga chronić środowisko.

Dzięki różnym surowcom i domieszkom chemicz-
nym właściwości betonu determinują dziś bar-
dzo szerokie spektrum jego wykorzystania. Jako 
przykład mogą posłużyć tu superplastyfikatory, 
stanowiące surowce bazowe do produkcji domie-
szek, które umożliwiają uzyskanie betonu o bar-
dzo dobrych parametrach wytrzymałościowych. 
Jest to bardzo istotna cecha w budowie dużych 
elementów konstrukcji betonowych o wysokiej 
nośności.  Surfaktanty natomiast, wykorzystywa-
ne są jako środki napowietrzające oraz odpowie-
trzające w produkcji domieszek do betonu. Jako 
komponenty środków czyszczących umożliwiają 
też skuteczne usuwanie zabrudzeń z powierzchni 
betonowych i maszyn budowlanych. 

Pianki montażowe wytwarzane są z polioli, a ich 
wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają unie-
palniacze.

OKŁADZINY ŚCIENNE
I PODŁOGOWE

PŁYTY 
KARTONOWO-GIPSOWE

PIANKI 
MONTAŻOWE

SUROWCE I DODATKI 
DO BETONU 
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Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: PCC Rokita SA, T +48 71 794 20 00, +48 71 794 30 00, www.products.pcc.eu          

PCC Rokita SA 
Innowacje dla przyszłości

Łącząc tradycję i nowoczesność 
PCC Rokita SA oferuje innowacyjne 

rozwiązania dla wielu 
gałęzi przemysłu.

KOMPLEKS
CHLORU 

KOMPLEKS
POLIOLI 

KOMPLEKS
CHEMII FOSFORU 

Główne produkty jednostki biz-
nesowej to chlor i alkalia, wytwa-
rzane na jednej z najnowocze-
śniejszych na świecie instalacji 
elektrolizy membranowej. Chlor 
jest kluczowym surowcem stoso-
wanym w produkcji 55% wszyst-
kich wyrobów branży chemicznej. 
PCC Rokita SA jest największym 
w Polsce dostawcą chloru do in-
stalacji wodociągowych. Oprócz 
chloru Kompleks wytwarza rów-
nież takie produkty jak: wodoro-
tlenek sodu, chlorobenzen i kwas 
solny.

Kompleks Polioli działający w strukturach 
PCC Rokita SA jest jednym z większych eu-
ropejskich producentów polieteropolioli  
o nazwie handlowej ROKOPOL® do pro-
dukcji poliuretanowych pianek elastycz-
nych, pianek sztywnych i zastosowań ta-
kich jak farby i lakiery, kleje, uszczelniacze 
i elastomery. Pianki poliuretanowe mają 
bardzo szerokie zastosowanie w wielu róż-
nych gałęziach przemysłu, np. w motory-
zacji, budownictwie czy meblarstwie. Jako 
część swojego portfolio produktowego, 
jednostka oferuje również szeroką gamę 
baz olejowych do smarów, wytwarzanych 
przy użyciu PAG (glikoli polialkilenowych) 
o nazwie handlowej ROKOLUB®.

PCC Rokita SA jest największym  
w Europie Wschodniej,  produ-
centem fosforowych środków 
zmniejszających palność pianek 
poliuretanowych. Kompleks Che-
mii Fosforu wydzielony w obrębie 
Spółki, jest dostawcą naftalenopo-
chodnych superplastyfikatorów na 
potrzeby największych inwesty-
cji infrastrukturalnych w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Wśród 
innowacyjnych produktów ofero-
wanych przez jednostkę, znajdują 
się także trudnopalne ciecze hy-
drauliczne,  dodatki smarne oraz 
dodatki do tworzyw sztucznych.

PCC Rokita SA, jako podmiot dominujący, tworzy Grupę Kapitałową PCC, w której skład wchodzi kilkanaście spółek ope-
rujących głównie w branży chemicznej i usługowej. Są to jednostki produkcyjne oraz firmy prowadzące działalność usłu-
gową, zarówno na potrzeby własne  Grupy PCC, jak i na rynek zewnętrzny. Branżowym inwestorem PCC Rokita SA jest 
niemiecka firma PCC SE, która działa na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, transportu, energii, węgla, 
koksu, paliw, tworzyw sztucznych i metalurgii. PCC SE skupia w swoich strukturach 78 spółek działających w 39 lokaliza-
cjach umieszczonych w 17 krajach świata. 

PCC Rokita SA jest jedną z wiodących firm che-
micznych w Polsce i w Europie. Dostarcza naj-
nowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie 
produktów chemicznych do wielu zastosowań 
i aplikacji przemysłowych. Podstawowym ob-
szarem działalności Spółki jest projektowanie, 
produkcja i sprzedaż produktów chemicznych 
znajdujących szerokie zastosowanie w branżach 
takich jak: tworzywa sztuczne, budownictwo, 
tekstylia, farby, lakiery i wiele innych. Główne 
grupy produktów wytwarzanych w ramach kilku 
jednostek biznesowych Spółki to: chlor i alkalia, 
poliole, oraz pochodne naftalenu i fosforu. PCC 
Rokita SA prowadzi działalność zarówno w Pol-
sce, jak i na rynkach europejskich i światowych. 
Sprzedaż eksportowa stanowi około 60% reali-
zowanych przychodów ze sprzedaży. Do głów-
nych produktów eksportowanych należą poliole, 
soda kaustyczna, środki zmniejszające palność, 
chlorobenzen oraz ług sodowy. Najważniejszym 
rynkiem eksportowym dla PCC Rokita SA jest Eu-
ropa, a w szczególności Niemcy, do których eks-
portowane jest 40% wytwarzanych produktów. 

Portfolio produktów PCC Rokita SA liczy ponad 
250 produktów, które można podzielić na cztery 
główne grupy asortymentowe:

•  poliole
•  PAG (glikole polialkilenowe)
•  alkalia, chlor i pochodne chloru
•  produkty fosforopochodne i naftalenopochodne

Firma prowadzi działalność w oparciu o strate-
giczne jednostki biznesowe.
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PCC - Creating value togetherPCC - Creating value together

NAZWA 
PRODUKTU

NAZWA 
CHEMICZNA CAS No PARAMETRY ZASTOSOWANIE FUNKCJE

Roflam P fosforan (V)
tri (2-chloro-1-
metyloetylowy)

13674-84-5 wygląd:
barwa w skali Hazena:
liczba kwasowa [mg KOH/g]:
współczynnik załamania światła:
lepkość w temp. 25°C [mPa∙s]:
zawartość fosforu [% (m/m)]:   
zawartość chloru [% (m/m)]:  

jednorodna, klarowna ciecz
max. 50
max. 0,1
1,462 -1,465
61-89
9,5
32,5

• izolacje
• piany OCF
• farby techniczne
• elementy akustyczne
• szpachle 

• znakomite właściwości  
uniepalniające

• reduktor lepkości
• dobre właściwości    
przetwórcze

• kompatybilność

Roflam 6 fosfonian dietylo– 
N, N–bis 
(2–hydroksyetylo) 
–aminometylowy

2781-11-5 wygląd:
liczba kwasowa [mg KOH/g]:
zawartość wody [% (m/m)]:
lepkość w temp. 25°C [mPa∙s]:
zawartość fosforu [% (m/m)]:

ciecz żółta do brązowej
max. 8,0 
max. 1,0
100-300 
12,2

• izolacje
• laminaty
• farby techniczne
• masy uszczelniające
• kleje

• produkt 
bezhalogenowy

• znakomite właściwości  
uniepalniające

• kompatybilność
• niska emisja 
• reaktywność

Roflam F5 fosforan 68937-41-7 wygląd:
lepkość w temp. 25°C [mPa∙s]:           
zawartość fenolu [% (m/m)]:
zawartość fosforu [% (m/m)]:

jednorodna, klarowna ciecz
46 - 64
max. 0,05 
8,5

• izolacje akustyczne
• piany OCF
• piany natryskowe
• powłoki techniczne
• farby pęczniejące
• CASE
• tworzywa 
konstrukcyjne

• dobre właściwości 
uniepalniające

• reduktor lepkości
• modyfikator 
właściwości 
mechanicznych

• produkt 
bezhalogenowy

Roflam B7 fosforan tert-bu-
tylofenylo-fenylowy

68937-40-6 wygląd:
temperatura zapłonu [°C]:                       
lepkość w temp. 25°C [mPa∙s]:          
zawartość fosforu [% (m/m)]:

jednorodna, klarowna ciecz
min. 230
67 - 85
8,5

NAZWA 
PRODUKTU

NAZWA 
CHEMICZNA CAS No PARAMETRY ZASTOSOWANIE FUNKCJE

Roflex 50 fosforan fenyloizo-
propylofenylowy 

68937-41-7 wygląd:
lepkość w temp. 25°C [mPa∙s]:
zawartość fenolu [% (m/m)]:
zawartość fosforu:

jednorodna, klarowna ciecz
48-67
max. 0,05 
8,5

• folie i filmy
• kable
• wykładziny techniczne
• taśmy przenośnikowe
• kurtyny
• plandeki

• doskonałe właści-
wości  
plastyfikujące

• właściwości uniepal-
niające

• produkt bezhaloge-
nowy

Roflex 65 fosforan fenyloizo-
propylofenylowy

68937-41-7 wygląd:
lepkość w temp. 25°C [mPa∙s]:
zawartość fenolu [% (m/m)]:
zawartość fosforu:

jednorodna, klarowna ciecz 
64-75
max. 0,05 
8,1

Roflex 95 fosforan fenyloizo-
propylofenylowy 

68937-41-7 wygląd:
lepkość w temp. 25°C [mPa∙s]:
zawartość fenolu [% (m/m)]:
zawartość fosforu:

jednorodna, klarowna ciecz
91-115
max. 0,05 
7,6

• węże
• kable
• taśmy przenośnikowe
• uszczelki

• dobre właściwości 
plastyfikujące

• właściwości uniepal-
niające

• niska migracja
• produkt bezhaloge-
nowy

Roflex T70 fosforan tert-butylo-
fenylo-fenylowy

68937-40-6 wygląd:
temperatura zapłonu [°C]:
lepkość w temp. 25°C [mPa∙s]:
zawartość fosforu:

jednorodna, klarowna ciecz 
min. 230
65-90
8,5

• folie i filmy
• kable
• wykładziny techniczne
• taśmy przenośnikowe
• kurtyny 
• plandeki

• właściwości uniepal-
niające

• dobre właściwości 
plastyfikujące

• produkt bezhaloge-
nowy

•  Opóźnieniem spalania drewna interesowali się już starożytni Egipcjanie. 
Jego odporność na spalanie zwiększali poprzez malowanie octem winnym. 
Starożytni Grecy utrudniali natomiast podpalanie drewna impregnując je 
ałunem.

•  Uniepalniacze stosowne obecnie zostały wprowadzone na rynek w latach 
70 XX wieku.

•   Na przestrzeni ostatnich 10 lat, dzięki stosowaniu uniepalniaczy ilość śmier-
telnych ofiar pożarów zmniejszyła się o 20%.

• Badania wykazały, że stosowanie uniepalniaczy w materiałach kon-
strukcyjnych i użytkowych wydłuża w trakcie pożaru czas ucieczki  
o przynajmniej 15 minut i obniża ilość wydzielonego ciepła o 75%.

Odpowiednio wyprodukowany beton wpływa pozytywnie 
na nasze środowisko, gdyż pochłania zanieczyszczenia po-
wietrza nawet do 45% i redukuje poziom smogu w zurba-
nizowanych ośrodkach miejskich. Projekt opracowany przez 
holenderskich naukowców z Uniwersytetu Technologiczne-
go w Eindhoven został zrealizowany w miejscowości Henge-
lo, we wschodniej Holandii. Wyniki badań były zaskakujące: 
wykazały znaczną redukcję tlenku azotu, obniżając przy tym 
ilość szkodliwych substancji średnio o 19% !

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: PCC Rokita SA, T +48 71 794 21 31, F +48 71 794 35 43, www.products.pcc.eu          

Czy wiesz, że... Czy wiesz, że...

Plastyfikatory
Produkty Kompleksu Chemii Fosforu PCC Rokita SA

Uniepalniacze
Produkty Kompleksu Chemii Fosforu PCC Rokita SA

fenyloizopro-
pylofenylowy

•
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NAZWA 
PRODUKTU

NAZWA 
CHEMICZNA CAS No PARAMETRY ZASTOSOWANIE FUNKCJE

Rostabil
TNF 

fosforyn tris 
(nonylofenylowy)

26523-78-4 wygląd:

barwa w skali Hazena:
liczba kwasowa [mg KOH/g]:
zawartość wolnego 
nonylofenolu [%]:
lepkość w temp. 50°C [mPa∙s]:

jasno zabarwiona, 
jednorodna ciecz
max. 150 
max. 0,3 

max. 4 
350 - 700 

• plandeki 

• uszczelki

• taśmy przenośni-
kowe

• sztuczna skóra

• przewody

• węże

• folie

• działanie przeciwsta-
rzeniowe

• stabilizacja termiczna 
podczas przetwórstwa

Rostabil
TPP 

fosforyn 
trifenylowy

101-02-0 wygląd:
barwa w skali Hazena:
liczba kwasowa [mg KOH/g]:
zawartość fenolu [%]:
gęstość w 25°C [g/cm3]:

jednorodna klarowna ciecz
max. 50
max. 0,5
max. 1,0
1,180 - 1,186

Rostabil
TTDP

fosforyn tris 
(izotridecylowy)

77745-66-5 wygląd:
barwa w skali Hazena:
liczba kwasowa [mg KOH/g]:
gęstość w 20°C [g/cm3]:

klarowna ciecz
max. 100 
max. 0,2
0,87- 0,91

Rostabil 
DPDP

fosforyn 
difenylo-
izodecylowy

26544-23-0 wygląd:
barwa w skali Hazena:
liczba kwasowa [mg KOH/g]:
zawartość fenolu [%]:
gęstość w 20°C [g/cm3]:

klarowna ciecz
max. 100 
max. 0,1
max. 1,0
1,030 - 1,050

Rostabil 
DDPP

fosforyn
fenylodiizodecylowy

25550-98-5 wygląd:
barwa w skali Hazena:
liczba kwasowa [mg KOH/g]:
zawartość fenolu [%]:
gęstość w 20°C [g/cm3]:

klarowna ciecz
max. 100 
max. 0,1
max. 1,0
0,940 - 0,960

•   Drewno betonowe to produkt, który znakomicie imituje drewno naturalne, ale w odróżnieniu od niego jest odporne na 
mróz i ścieranie, nie butwieje i nie gnije. Wyglądem zaś nie odbiega od swojego prawdziwego odpowiednika, ponieważ 
posiada jego fakturę, barwę i specyficzne słoje.

•   Produkty wykonane z betonowego drewna należą do elementów małej architektury. Znajdują wobec tego zastosowanie 
w aranżacjach ogrodowych i architektonicznych, takich jak ścieżki ogrodowe, chodniki, krawężniki, obrzeża, elewacje, 
tarasy, altany, schody i podłogi. Dzięki nowoczesnej technologii możliwe jest wykorzystanie podkładów kolejowych przy 
rabatach kwiatowych, czy też położenie parkietu na ścieżce ogrodowej. 

      Oba produkty wyglądem przypominają drewniane wyroby, lecz stworzono je z barwionego betonu, dzięki czemu są trwa-
łe i odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: PCC Rokita SA, T +48 71 794 21 31, F +48 71 794 35 43, www.products.pcc.eu          

Czy wiesz, że...

Stabilizatory termiczne/antyoksydanty 
Produkty Kompleksu Chemii Fosforu PCC Rokita SA
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NAZWA 
PRODUKTU

NAZWA 
CHEMICZNA CAS No PARAMETRY ZASTOSOWANIE FUNKCJE

Superplastyfikator 
CP 

polimer soli 
wapniowej kwasu 
naftalenosulfonowego 
z formaldehydem

37293-74-6 wygląd zewnętrzny:

pH 3% roztworu:
chlorki [% (m/m)]:
woda [% (m/m)]:

proszek barwy 
jasnobrązowej 
6,5 – 9,5
max. 0,05
max. 10 

• upłynnia i uplastycz-
nia mieszankę gipsową   
w produkcji płyt k-g 

• wpływa na redukcję kosz-
tów suszenia gotowego 
wyrobu poprzez zmniej-
szenie zużycia wody w pro-
cesie produkcji płyty k-g 

• pomaga zoptymalizo-
wać strukturę i stabil-
ność mieszanki gipsowej  
w płycie k-g 

• jako dodatek do suchych 
mieszanek gipsowych 
upłynnia i uplastycz-
nia zaprawy budowlane 

Superplastyfikator 
CA 40 FF

polimer soli 
wapniowej kwasu 
naftalenosulfonowego 
z formaldehydem

37293-74-6
91078-68-1 
EINECS
293-351-6

wygląd zewnętrzny:

pH 5% roztworu:
gęstość w 20ºC [g/cm3]:
chlorki [% (m/m)]:
substancja sucha [% (m/m)]:
wolny formaldehyd [ppm]:

ciemnobrązowa 
ciecz 
6,5 – 8,5
1,19 – 1,21
max. 0,05
39 – 41
max. 10

•   W 1942 r. niemiecka gospodarka zaczęła odczu-
wać deficyt najbardziej kluczowych surowców,  
w tym stali. Dlatego inżynierowie powrócili do po-
rzuconej koncepcji budowania statków z betonu. 
Najważniejszym ośrodkiem produkcyjnym było 
Rügenwalde (dzisiejsze Darłowo). 

•    Na odcinkach dróg o natężeniu 20 tys. pojazdów na 
dobę opłaca się budować nawierzchnie betonowe.  
Mają one wysoką nośność, która znacznie przekra-
cza 11,5 tony na oś, a także nie ulegają koleinowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: PCC Rokita SA, T +48 71 794 21 31, F +48 71 794 35 43, www.products.pcc.eu          

Czy wiesz, że...

Superplastyfikatory
Produkty Kompleksu Chemii Fosforu PCC Rokita SA

NAZWA 
PRODUKTU

NAZWA 
CHEMICZNA CAS No PARAMETRY ZASTOSOWANIE FUNKCJE

Superplastyfikator 
BG97 40

polimer soli 
sodowej kwasu 
naftalenosulfonowego 
z formaldehydem

9084-06-4 wygląd zewnętrzny: 
pH 5% roztworu:
gęstość w 20ºC [g/cm3]: 
chlorki [% (m/m)]:
siarczany (VI) [% (m/m)]:
substancja sucha [% (m/m)]:

brązowa ciecz 
7,5 – 10,5
1,20 – 1,21
max. 0,02
max. 0,8 
min. 40

• komponenty do-
mieszek uplastycz-
niających i upłyn-
niających beton 
oraz zaprawy ce-
mentowe

•  

• upłynniacz wyro-
bów gipsowych 

• 
• upłynniacze do 

suchych zapraw 

• zmniejszają ilość wody 
zarobowej od 20 do 25% 

• opóźniają początek wią-
zania betonu

• redukują ilości cementu  
w mieszance betonowej 

• pozwalają na wykonanie 
mieszanek betonowych  
w temperaturach po-
wietrza do -5ºC bez za-
hamowania hydratacji 
cementu

• wpływają na ekonomikę 
produkcji, poprawiając 
urabialność mieszanki  
betonowej w czasie oraz 
oszczędności w kosztach  
pracy podczas wypom-
powywania betonu

Superplastyfikator 
BG40 FF

polimer soli 
sodowej kwasu 
naftalenosulfonowego 
z formaldehydem

9084-06-4 wygląd zewnętrzny: 
pH 5% roztworu:
gęstość w 20ºC [g/cm3]:
chlorki [% (m/m)]:
siarczany (VI) [% (m/m)]:
substancja sucha [% (m/m)]:
wolny formaldehyd [ppm]:

ciemnobrązowa ciecz 
7,5 – 10,5
1,190– 1,205
max. 0,02
max. 0,8 
39-41
max. 10

Superplastyfikator 
BGP

polimer soli 
sodowej kwasu 
naftalenosulfonowego 
z formaldehydem

9084-06-4 wygląd zewnętrzny: 

pH 2% roztworu:
siarczany (VI) [% (m/m)]:
zawartość wody [% (m/m)]:

proszek barwy 
jasnobrązowej
7,5 – 10,5
max. 1,5
max. 10

Rocrete S polimer soli 
sodowej kwasu 
naftalenosulfonowego 
z formaldehydem

9084-06-4 
91078-68-1
EINECS
293-351-6

wygląd zewnętrzny:
pH 5% roztworu: 
gęstość w 20ºC [g/cm3]:
chlorki [% (m/m)]:
siarczany (VI) [% (m/m)]:
substancja sucha [% (m/m)]:

ciemnobrązowa ciecz
7,5 – 9,5
1,19 – 1,21
max. 0,05
max. 2 
39 – 41

Rocrete SP polimer soli 
sodowej kwasu 
naftalenosulfonowego 
z formaldehydem

9084-06-4
91078-68-1
EINECS
293-351-6

wygląd zewnętrzny: 

pH 2% roztworu:
chlorki [% (m/m)]:
siarczany (VI) [% (m/m)]:
zawartość wody [% (m/m)]:

proszek barwy 
jasnobrązowej
7,5 – 10,5
max. 0,1
max. 5
max. 10

Rofluid M wodny roztwór 
polikarboksy eteru

27599-56-0 wygląd zewnętrzny:
pH:
gęstość w 20ºC [g/cm3]:
substancja sucha [% (m/m)]:
lepkość [cPa]:

jasnobrązowa ciecz
5,0 – 7,0
1,10 ± 0,01
49 – 51
500 ± 100

Rofluid P wodny roztwór 
polikarboksy eteru

27599-56-0 wygląd zewnętrzny:
pH:
gęstość w 20ºC [g/cm3]:
substancja sucha [% (m/m)]:
lepkość [cPa]:

jasnobrązowa ciecz
5,0 – 7,0
1,11 ± 0,01
49 – 51
500 ± 100

Rofluid H wodny roztwór 
polikarboksy eteru

27599-56-0 wygląd zewnętrzny:
pH:
gęstość w 20ºC [g/cm3]:
substancja sucha [% (m/m)]:
lepkość [cPa]:

jasnobrązowa ciecz
5,0 – 7,0
1,11 ± 0,01
49 – 51
500 ± 100

Rofluid T wodny roztwór  
polikarboksy eteru

27599-56-0 wygląd zewnętrzny:
pH:
gęstość w 20ºC [g/cm3]:
substancja sucha [% (m/m)]:
lepkość [cPa]:

jasnobrązowa ciecz
5,5 – 7,5
1,11 ± 0,01
49 – 51
300 ± 100

Superplastyfikatory
Produkty Kompleksu Chemii Fosforu PCC Rokita SA

upłynnia i uplastycz-
nia mieszankę gipsową   
w produkcji płyt k-g 

wpływa na redukcję kosz-
tów suszenia gotowego 
wyrobu poprzez zmniejsze-
nie zużycia wody w proce-
sie produkcji płyty k-g

pomaga zoptymalizo-
wać strukturę i stabil-
ność mieszanki gipsowej  
w płycie k-g

jako dodatek do suchych 
mieszanek gipsowych 
upłynnia i uplastycznia za-
prawy budowlane

komponenty domieszek upla-
styczniających i upłynniających 
beton oraz zaprawy cementowe

upłynniacz wyrobów gipsowych
 
upłynniacze do suchych zapraw 

upłynniacz do gipsu

•

•

•

•
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CHEMIA DLA BUDOWNICTWA - ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE

Poliole polieterowe do Pian Sztywnych
Produkty Kompleksu Polioli PCC Rokita SA

ROKOPOL® LICZBA 
HYDROKSYLOWA LEPKOŚĆ MASA 

CZĄSTECZKOWA ZASTOSOWANIE SEKTOR

Rokopol® D450* 230 - 270 60 - 70 450

• komponenty do produkcji powłok, klejów, 
uszczelniaczy oraz elastomerów poliureta-
nowych

-

Rokopol® D1002 108 - 116 130 - 170 1000

• polimery, pokrycia, 
kleje, uszczelniacze 
i elastomery

• 
• 

Rokopol® D2002 53 - 59 280 - 380 2000

Rokopol® DE320 31-37 550-800 3200

Rokopol® DE4020 27 - 31 700 - 900 4000

Rokopol® M5000 35 - 37 700 - 900 4800

Rokopol® M5020 33 - 38 700 - 1000 4800

Rokopol® M6000 27 - 29 1050 - 1250 6000

Rokopol® MS5240 20 - 23 4000 - 8000 4800

Rokopol® G441 330 - 360 260 - 340 440

Rokopol® G500 290 - 310 240 - 340 560

Rokopol® G700 225 - 250 220 - 270 700

Rokopol® G1000 155 - 165 200 - 300 1000

Rokopol® F3600 45 - 50 540 - 620 3600

EP- produkty Produkty dedykowane do zastosowań specjalistycznych - w wypadku zainteresowania prosimy o kontakt

ROKOPOL® LICZBA 
HYDROKSYLOWA LEPKOŚĆ MASA 

CZĄSTECZKOWA ZASTOSOWANIE SEKTOR

Rokopol® D1002 108 - 116 130 - 170 1000

• komponent do produkcji poliuretanowych 
pianek sztywnych, półsztywnych, pianek jed-
no- i dwukomponentowych oraz systemów 
poliuretanowych

•  budownictwo, 
    izolacje

Rokopol® G1000 155 - 165 200 - 300 1000

Rokopol® G700 225 - 250 220 - 270 700

Rokopol® G500 290 - 310 240 - 340 560

Rokopol® RF551 400 - 440 3000 - 5000 800

• poliuretanowe pianki sztywne (blokowe, 
formowane), komponent w produkcji: płyt 
warstwowych, systemów poliuretanowych, 
systemów do izolacji rur

Rokopol® RF55 475 - 515 9200 550

Rokopol® GS364 340 - 380 2000 - 4000 700

Rokopol® GS484 460 - 500 6500 - 10000 530

Rokopol® TD35 390 - 460 5000 - 15000 500

Rokopol® T 400 - 480 600 - 2500 500

Rokopol® RF151 440 - 460 15000 - 30000 700 • systemy poliuretanowych pianek natrysko-
wych, systemy poliuretanowe oraz systemy 
do produkcji płyt warstwowych Rokopol® RF151V 440 - 480 5000 - 12000 700

Rokopol® RF165MB 370 - 430 4000 - 8000 300 

 

*Niektóre poliole są produkowane wyłącznie na zamówienie, po wcześniejszym uzgodnieniu z działem handlowym.

 •    W Stanach Zjednoczonych jest popularny już od ponad 9 lat. W Polsce jest już znany, ale wciąż jeszcze stanowi swoiste 
nowum. O czym mowa? To beton architektoniczny (GRFC – Glass Fiber Reinforced Concrete lub GRC), który w odróżnieniu 
od „zwykłego” betonu (elewacyjnego, licowego, konstrukcyjnego czy zbrojonego), wzmocniony jest włóknem szklanym 
(w ilości nie mniej niż 5%) różnej długości. Oczywiście, nadaje mu to specyficzne właściwości takie jak  wysoka gęstość, 
lekkość, wytrzymałość i odporność na kruszenie, jednolita struktura i gładkość. Cechy te są niezwykle istotne przy wyrobie 
niewielkich przedmiotów. 

    Zastosowana technologia zbrojenia betonu włóknem szklanym daje zatem nieskończone możliwości w kreowaniu 
przestrzeni, nie tylko przemysłowej i publicznej. Beton  wykorzystywany jest bowiem w przemyśle biżuteryjnym, sztuce czy 
w produkcji mebli. Dzięki możliwości dokładnego odwzorowywania detali można dziś produkować betonowe kolczyki, 
lampy, wazony, świeczniki, naczynia oraz inne elementy dekoracyjne (uchwyty do mebli). Możliwości zastosowania 
betonu może ograniczać jedynie ludzka wyobraźnia.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: PCC Rokita SA, T +48 71 794 38 81, F +48 71 794 21 35 , www.products.pcc.eu          

Czy wiesz, że...

Poliole polieterowe do zastosowań CASE 
Produkty Kompleksu Polioli PCC Rokita SA
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CHEMIA DLA BUDOWNICTWA - ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE

Ług sodowy i 1,2 dichloropropan
Produkty Kompleksu Chloru PCC Rokita SA

ŁUG SODOWY 
Ług sodowy (wodorotlenek sodu), jest nieorga-
nicznym związkiem chemicznym nazywanym ina-
czej sodą kaustyczną. Na rynek dostarczany jest 
w postaci:

• stałej stanowiącej białą krystaliczną masę, której 
temperatura topnienia wynosi 318oC 

• ciekłej  stanowiącej roztwór wodny o maksymal-
nym stężeniu wynoszącym 50%. 

DICHLOROPROPAN 
1,2-dichloropropan (dichlorek propylenu) jest 
bezbarwną, trwałą cieczą o słodkawym zapachu 
podobnym do chloroformu,  stosowaną jako roz-
puszczalnik gum i żywic, wosków, smarów, tłusz-
czów, smół i asfaltów. Związek znajduje zasto-
sowanie w wielu procesach technologicznych,  
w tym do impregnacji, oczyszczania i odtłuszcza-
nia powierzchni metali w procesach galwaniza-
cyjnych, do usuwania farb, w pralniach do czysz-
czenia na sucho i do usuwania ołowiu z benzyny. 
Występuje również jako składnik fumigantów 
oraz insektycydów. Stosowany jest w syntezie te-
trachloroetylenu i tetrachlorku węgla.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: PCC Rokita SA, T +48 71 794 24 08, F +48 71 794 21 35, www.products.pcc.eu          

Produkt należy do grupy najsilniejszych zasad, 
dlatego bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie 
oraz alkoholach. Posiada silnie właściwości higro-
skopijne. Ług sodowy jest jednym z głównych su-
rowców stosowanym w przemyśle chemicznym. 
Poziom zużycia w tym sektorze szacowany jest na 
ponad 17 mln ton rocznie, co stanowi około 40% 
ogólnoświatowego zużycia. 

ZASTOSOWANIE 
Ług sodowy należy do podstawowych surowców 
chemicznych, wykorzystywanych niemalże we 
wszystkich gałęziach przemysłu. Zapotrzebowa-
nie na tę wszechstronną substancję dotyczy mię-
dzy innymi chemii budowlanej, która jest jednym  
z wielu obszarów działalności Grupy PCC. 

Ług sodowy produkowany na jednej z najnowo-
cześniejszych na świecie instalacji należącej do 
PCC Rokita SA, spełnia najwyższe europejskie  
i światowe standardy jakości. Dzięki temu pośród 
klientów Spółki znajdziemy czołowych produ-
centów i dystrybutorów produktów chemicznych. 

• procesie wytwarzania surfaktantów specjali-
stycznych dla budownictwa i przemysłu konstruk-
cyjnego jako:
- nośnik sodu w procesie syntezy specjalistycz-
nych, jonowych środków powierzchniowo czyn-
nych 
- katalizator (reagent) procesu etoksylacji  
i propoksylacji
- neutralizator (reagent) w procesie sulfonacji
• końcowym etapie procesu produkcji dodatków 
do tworzyw sztucznych stosowanych m.in w bu-
downictwie, jako czynnik neutralizujący
•  produkcji dodatków do betonu i zapraw cemen-
towych (superplastyfikatorów, dyspergatorów) 
jako substancja neutralizująca. 

Przemysł chemiczny jest kluczowym obszarem 
wykorzystania ługu sodowego w zakresie syntezy  
różnorodnych związków organicznych i nieorga-
nicznych. Jego właściwości w tym wysoki poziom 
reaktywności z innymi substancjami chemicznymi 
sprawia, że produkt doskonale sprawdza się jako  
reagent w różnego rodzaju procesach techno-

Ług sodowy w przemyśle budowlanym znajduje 
zastosowanie głównie w:

• procesie otrzymywania szkła wodnego z krze-
mionki, będącego składnikiem wysokiej jakości 
klejów silikonowych oraz farb
• produkcji bieli tytanowej stanowiącej jeden  
z podstawowych składników farb
• produkcji barwników syntetycznych

logicznych właściwych dla większości branż prze-
mysłowych takich jak przemysł papierniczo-celu-
lozowy, tekstylny i włókienniczy, farmaceutyczny, 
medyczny, wydobywczy i wiele innych. 

Pakowanie i transport:
Cysterny kolejowe ładowności około 50 ton i cyster-
ny samochodowe ładowności około 24 tony.

Ług sodowy podlega przepisom ADR i RID.
Nr UN 1824.
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR): 
WODOROTLENEK SODOWY W ROZTWORZE
Oficjalna nazwa przewozowa (RID): 
WODOROTLENEK SODU, ROZTWÓR
Klasa 8.
Grupa pakowania II

Pakowanie i transport:
Cysterny samochodowe o ładowności około 24 ton

Dwuchloropropan podlega przepisom ADR i RID
Nr UN 1279.
Prawidłowa nazwa przewozowa (ADR): 
1,2-DWUCHLOROPROPAN
Oficjalna nazwa przewozowa (RID): 
1,2-DICHLOROPROPAN
Klasa 3.
Grupa pakowania II
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CHEMIA DLA BUDOWNICTWA - ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: PCC Exol SA, T +48 71 794 22 92, F +48 71 794 25 50, www.products.pcc.eu

PCC EXOL SA
Zrównoważone technologie dla nowych pokoleń 

PCC EXOL SA to spółka łącząca najnowocze-
śniejsze technologie i bogate doświadczenie  
w produkcji surfaktantów (środków powierzch-
niowo czynnych). Siedziba firmy znajduje się 
w Brzegu Dolnym, gdzie mieszczą się zakłady 
produkcyjne surfaktantów anionowych, niejo-
nowych i amfoterycznych. Elastyczność produk-
cji pozwala Spółce oferować szeroki wachlarz 
surfaktantów i formulacji przemysłowych, pro-
jektowanych często  zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami klientów operujących w różnych 
branżach przemysłowych. PCC EXOL SA, jako 
jeden z wiodących producentów środków po-
wierzchniowo czynnych, realizuje nowe inwesty-

cje i wdraża innowacyjne technologie w oparciu 
o światowe trendy zrównoważonego rozwoju.
Oferowane przez Spółkę surfaktanty, mają bar-
dzo szerokie zastosowanie. Oprócz masowej 
produkcji na potrzeby branży środków higieny 
osobistej, kosmetyków i detergentów, substan-
cje wytwarzane na instalacjach PCC EXOL SA, 
to również produkty specjalistyczne wykorzy-
stywane w  wielu  rożnych gałęziach przemysłu, 
takich jak: tekstylia, agrochemikalia, obróbka 
metalu, przemysł wiertniczy, budownictwo  
i przemysł konstrukcyjny, farby, lakiery, przemysł 
papierniczy, wydobywczy i wiertniczy oraz wiele 
innych.  

Wszechstronne portfolio produktowe stale 
wzbogacane jest o nowe, innowacyjne produk-
ty, dzięki którym Spółka jest w stanie sprostać 
nawet najbardziej restrykcyjnym wymaganiom 
rynkowym oraz dostosować się do indywidu-
alnych potrzeb odbiorców. Jest to możliwe 
dzięki dynamicznemu rozwojowi zaplecza ba-
dawczego, elastyczności produkcji oraz wiedzy 
i doświadczeniu pracowników. PCC EXOL SA 
posiada kluczowe kompetencje do produkcji 
surfaktantów na skalę światową. Rozpoczęte  
i prowadzone obecnie inwestycje w niedługim 
czasie otworzą Spółce nowe możliwości w za-
kresie dalszego rozwoju i ekspansji na nowe ryn-

ki. Firma oferuje nie tylko wszechstronne portfo-
lio i profesjonalny serwis, ale przede wszystkim 
elastyczność produkcji oraz kompleksowe roz-
wiązania systemowe. Inwestorem strategicznym  
PCC EXOL SA jest  Spółka PCC SE,  która działa 
na międzynarodowych rynkach surowców che-
micznych, transportu, energii, węgla, koksu, pa-
liw, tworzyw sztucznych i metalurgii. 

PCC EXOL SA to połączenie 
innowacyjnych technologii 

i doświadczenia w projektowaniu, 
produkcji i sprzedaży surfaktantów 

i formulacji chemicznych
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ALKILOBENZOSULFONIANY

ABSNa 30
sodium dodecyl-
benzenesulfonate

68411-30-3 ciecz - 30 • • aktywny składnik domieszek napo-
wietrzających do betonu

ABSNa 50
sodium dodecyl-
benzenesulfonate

68411-30-3 pasta/ciecz - 48-52 •
• środek napowietrzający do betonu, 

poprawia urabialność oraz odpor-
ność na zamrażanie-rozmrażanie

ALKILOSIARCZANY

Rosulfan D sodium decyl sulfate 142-87-0 ciecz - 35-40 • • • środek napowietrzający do betonu 
oraz reduktor tarcia w tunelowaniu 

Rosulfan L sodium lauryl sulfate 85586-07-8 ciecz - 27,5-30 • •
• środek napowietrzający do beto-

nu, środek spieniający dla gipsu; 
zwiększa zawartość powietrza  
oraz poprawia odporność betonu  
na zamrażanie-rozmrażanie 

ALKILOETEROSIARCZANY

Sulforokanol L225/1
sodium laureth sulfate 
+2 EO

68891-38-3 ciecz - 25-27 • •

Sulforokanol L227/1
sodium laureth sulfate 
+2 EO

68891-38-3 ciecz - 68-72 • •

Sulforokanol L270/1
sodium laureth sulfate 
+2 EO

68891-38-3 pasta - 68-72 • •

Sulforokanol L327/1
sodium laureth sulfate 
+2 EO

68891-38-3 ciecz - 26-28 • •

Sulforokanol L327
sodium pareth sulfate 
+3 EO

125301-92-0 ciecz - 26-28 • •

Sulforokanol L370
sodium pareth sulfate 
+ 3 EO

12-5301-92-0 pasta/żel - 68-72 • •

Sulforokanol N232P
sodium C9-C11 pareth 
sulfate

160901-28-0 ciecz - 31-33 • •
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Surfaktanty dla przemysłu budowlanego
Produkty PCC EXOL SA

Surfaktanty dla przemysłu budowlanego
Produkty PCC EXOL SA

SULFOBURSZTYNIANY

Sulfobursztynian DOSS
di (2-ethylhexyl) sulfo-
succinic acid, 
sodium salt

577-11-7 ciecz - min. 60,0 • • • doskonałe środki zwilżające, 
odpowiednie do redukowania 
napięcia powierzchniowego  
w formulacjach takich jak  
farby, kleje i tynki; środek zwil-
żający do pyłówSulfobursztynian DOSS 70GP

di (2-ethylhexyl) sulfo-
succinic acid, 
sodium salt

577-11-7 ciecz - min. 70,0 • •

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: PCC Exol SA, T +48 71 794 22 92, F +48 71 794 25 50, www.products.pcc.eu

BETAINY

Rokamina K30
cocoamidopropyl 
betaine

ciecz 29-32 • • • produkty wykazujące do-
bre właściwości spieniające  
i stabilizujące pianę; doskonałe 
właściwości zwilżające; mogą 
być mieszane z surfaktantami 
anionowymi, kationowymi  
i niejonowymi Rokamina K40

cocoamidopropyl 
betaine

ciecz min. 37,0 • •

ETOKSYLOWANE ALKOHOLE

Rokanol NL6
alkohol, 
C9-11, rozgałęziony 
i liniowy + 6 EO

68439-45-2 ciecz 12,3 min. 99,5 • •
• poprawiają zwilżalność twar-

dych powierzchni; służą jako 
plastyfikator do betonu; nie-
jonowe środki spieniające do 
płyt kartonowo-gipsowych; 
poprawiają urabialność oraz 
odporność na zamrażanie-roz-
mrażanie

Rokanol NL8
alkohol, 
C9-11, rozgałęziony 
i liniowy + 8 EO

68439-45-2 ciecz 13,8 min. 99,0 • •

Rokanol ID5
alkohol, 
C13-Iso + 3 EO

69011-36-5 ciecz 8,0 min. 99,0

• składniki zwilżające i napowie-
trzające do betonu, poprawiają 
urabialność

Rokanol IT3
alkohol, 
C13-Iso + 3 EO

69011-36-5 ciecz 8,0 min. 99,0 •

Rokanol IT5
alkohol, 
C13-Iso + 3 EO

69011-36-5 ciecz 8,0 min. 99,0

Rokanol IT7
alkohol, 
C13-Iso + 7 EO

69011-36-5 ciecz 12,1 min. 99,0 •

Rokanol IT7W
alkohol, 
C13-Iso + 7 EO

69011-36-6 ciecz 12,1 min. 99,0 •
• doskonały środek spieniający przy 

produkcji płyt kartonowo-gipso-
wych; używany jako środek spie-
niający

• środki napowietrzające beton; 
zwiększają zawartość powietrza 
oraz poprawiają odporność betonu 
na zamrażanie-rozmrażanie
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Rokanol L4
alkohol, 
C12-14 + 4 EO

68002-97-1 ciecz 10,0 min. 99,5 • •
• emulgator rozpuszczalny w oleju; 

dzięki dobrej zdolności emulsyjnej 
wykorzystywany jako związek po-
średni w produkcji płyt gipsowych 
i betonu

Rokanol L7
alkohol, 
C12-14 + 7 EO

103819-01-8 ciecz 12,9 min. 99,5 • •

• niejonowe środki spieniające;  
używane jako związek pośredni  
w produkcji płyt gipsowych i be-
tonu; zmniejszają gęstość płyt 
gipsowych; poprawiają stabilność  
w procesie zamrażania-rozmrażania; 
środki zwilżające

Rokanol L7W
alkohol,  
C12-14 + 7 EO

103819-01-8 ciecz 12,9 89-92 • •

Rokanol L10
alkohol,   
C12-16 + 10 EO

103819-01-8 pasta 13,8 min. 99,7 • •

Rokanol L10/80
alkohol, 
C12-14 + 10 EO

103819-01-8 lepka ciecz 13,8 min 80,0 • •

Rokanol T18
alkohol, 
C16-18 + 18 EO

68439-49-6 wosk 15,8 min. 99,0 • • •
• stała domieszka dla przemysłu bu-

dowlanego, środek zwilżający drob-
ne cząsteczki, zwiększa plastyfikację 
i urabialność zaprawy; używany do 
produkcji emulsji bitumicznej

Rokanol RZ4P11
alkohol,  
C16-18 + EO/PO

68002-96-0 ciecz - min. 99,0 •

• ciecz odpieniająca dla przemysłu 
budowlanego; może być używana  
w klejach do płytek ceramicznych,  
w klejach budowlanych, uszczelnia-
czach, w betonach samopoziomu-
jących z superplastyfikatorami oraz  
w betonach modyfikowanych EVA

Rokanol LP2023
alkohol,
C16-C18 + EO/PO

68002-96-0 ciecz - min. 99,5 • • ciecz odpieniająca dla przemysłu 
budowlanego

Rokanol LP2126
alkohol,
C16-C18 + EO/PO

68002-96-0 ciecz - min. 99,5 • • ciecz odpieniająca dla przemysłu 
budowlanego

ETOKSYLOWANE NONYLOFENOLE

Rokafenol N5 nonylphenol + 5 EO 127087-87-0 oleista ciecz 10,0 min. 99,0 •

• środki zwilżające i plastyfikatory używane 
do betonów i zapraw; odporne na twardą 
wodę; stabilizują proces zamrażania-roz-
mrażania; zwilżalność maleje a pienienie 
rośnie wraz ze wzrostem EO

Rokafenol N6 nonylphenol + 6 EO 127087-87-0 oleista ciecz 11,0 min. 99,0 •
Rokafenol N8 nonylphenol + 9 EO 127087-87-0 oleista ciecz 12,8 min. 99,0 •
Rokafenol N10 nonylphenol + 10 EO 127087-87-0 oleista ciecz 13,3 min. 99,0 •
Rokafenol N14 nonylphenol + 15 EO 127087-87-0 oleista ciecz 15,0 min. 99,0 •
Rokafenol N22 nonylphenol + 22 EO 127087-87-0 pasta/wosk 16,2 min. 99,0 •
Rokafenol N22/30 nonylphenol + 22 EO 127087-87-0 ciecz 16,2 25-26,5 •
Rokafenol N40/70 nonylphenol +30 EO 127087-87-0 ciecz 17,8 69-71 •
Rokafenol N40 nonylphenol + 40 EO 127087-87-0 wosk 17,6 min. 99,0 •

FORMULACJE

EXOclean CR mieszanina ciecz •

• EXOclean CR jest  mieszaniną opartą na do-
branych kwasach organicznych przeznaczo-
ną do usuwania pozostałości betonu z ele-
mentów metalowych i narzędzi. Odpowied-
nio dobrana mieszanina hydroksy-kwasów 
organicznych powoduje szybkie i efektywne 
usunięcie pozostałości betonu z czyszczo-
nych powierzchni. Produkt nie zawiera kwa-
sów mineralnych będących przyczyną korozji 
dymienia podczas aplikacji

EXOclean MC mieszanina ciecz •

• EXOclean MC jest preparatem przeznaczo-
nym do czyszczenia i odtłuszczania po-
wierzchni metalowych w celu przygotowania 
ich do nanoszenia powłok malarskich. Pro-
dukt jest mieszaniną związków powierzch-
niowo czynnych oraz inhibitora korozji. 
Wyrób przeznaczony jest do różnych typów 
powierzchni metalowych - stal ocynkowana, 
żeliwo, stal, stopy metali kolorowych

EXOemul RO1 mieszanina ciecz •

• EXOemul RO1 jest systemem emulgującym 
przeznaczonym do emulgowania substancji 
olejowych takich jak oleje naturalne lub estry 
metylowe kwasów tłuszczowych. Produkt 
posiada charakter niejonowy i stosowany jest 
głównie do emulgowania systemów typu 
olej w wodzie dedykowanych do zastosowań 
przemysłowych. System emulgujący do ole-
jów w środkach antyadhezyjnych do betonu.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: PCC Exol SA, T +48 71 794 22 92, F +48 71 794 25 50, www.products.pcc.eu

Surfaktanty dla przemysłu budowlanego
Produkty PCC EXOL SA

Surfaktanty dla przemysłu budowlanego
Produkty PCC EXOL SA
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CHEMIA DLA BUDOWNICTWA - ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE
Silicium

ETOKSYLOWANE KWASY TŁUSZCZOWE

Rokacet K7 cocoate + 7 EO 61791-29-5 ciecz 11,6 min. 99,0 •
• niejonowe surfaktanty do środków 

napowietrzających beton

Rokacet O7 oleate + 7 EO 9004-96-0 ciecz 10,6 min. 99 •

ETOKSYLOWANE AMIDY KWASU TŁUSZCZOWEGO

Rokamid KAD cocoamide DEA - ciecz - min. 99 •
• wyrób używany jako stabilizator 

piany 
• jako środek poślizgowy do rur PCV

Rokamid RAD oleamide DEA 68603-38-3 ciecz - 90,0 • • wyrób używany jako stabilizator 
piany 

ETOKSYLOWANE AMINY TŁUSZCZOWE

Rokamin K15 cocamine + 15 EO 61791-14-8 ciecz 15,5 min. 97,0 •
• emulgatory do produkcji emulsji 

bitumicznych

Rokamin SR22
alkoxylated tallow 
amine

68213-26-3 ciecz min. 99,0 •

KOPOLIMERY BLOKOWE EO/PO 

Rokamer 2000 PEG/PPG copolymer 9003-11-6 ciecz - min. 99,0 • •
• ciekłe odpieniacze dla przemysłu 

budowlanego; używane w wielu 
różnych produktach i procesach 
budowlanych; nadają się do be-
tonu, zapraw, tynków i posadzek 
samopoziomujących z superplasty-
fikatorami oraz innych produktów 
budowlanych

Rokamer 2600 PEG/PPG copolymer 9003-11-6 ciecz - min. 99,0 • •

Rokamer 2100 PEG/PPG copolymer 9003-11-63 ciecz 3,4 min. 99,0 • •

Rokamer 1010 PEG/PPG copolymer 9003-11-6 wosk 16,6 min. 99,0 • •
• plastyfikatory do betonu, środki 

zwilżające do drobnych cząstek, po-
prawiają urabialność 

Rokamer 1010/50 PEG/PPG copolymer 9003-11-6 ciecz 16,6 >50,0 • •
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GLIKOLE POLIETYLENOWE

Polikol 200 polyoxyethylene glycol 25322-68-3 ciecz - min. 99,0 • • • zwiększają odporność zaprawy na 
cykle zamrażania i rozmrażania; sta-
bilizatory, redukują sedymentację; 
zmniejszają straty wody w utwar-
dzanym betonie Polikol 300 polyoxyethylene glycol 25322-68-3 ciecz - min. 99,0 • •

Polikol 400 polyoxyethylene glycol 25322-68-3 ciecz - min. 99,0 • •

• poprawiają właściwości smarne; 
środki utrzymujące wilgotność kle-
jów

Polikol 600 polyoxyethylene glycol 25322-68-3 ciecz - min. 99,0 • •

Polikol 1500 polyoxyethylene glycol 25322-68-3 wosk - min. 99,0 • •

Polikol 1500 płatki polyoxyethylene glycol 25322-68-3 płatki - min. 99,0 • •

Polikol 4500 polyoxyethylene glycol 25322-68-3 wosk - min. 99,0 •
• posiadają właściwości smarne  

oraz poprawiają wykończenie  
powierzchni

Polikol 4500 płatki polyoxyethylene glycol 25322-68-3 płatki - min. 99,0 •

METOKSYPOLIETYLENOGLIKOLE *PCC Exol stale pracuje nad rozwojem portfolio w zakresie tej grupy produktów, z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb Klientów 

MPEG 1000
methoxy polyethylene 
glycol

9004-74-4 ciało stałe - min. 99,0 •
• surowiec do otrzymywania eterów 

polikarboksylowych superplastyfi-
katorów, wykorzystywanych jako 
środek redukujący wodę

AMINY

Surowa 
trójetanoloamina

triethanolamine 102-71-6 ciecz - min. 85,0 •
• akcelerator – skraca czas zestalania 

świeżego betonu; poprawia odpor-
ność betonu na kruszenie podczas 
zamrażania i rozmrażania

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: PCC Exol SA, T +48 71 794 22 92, F +48 71 794 25 50, www.products.pcc.eu

Surfaktanty dla przemysłu budowlanego
Produkty PCC EXOL SA

Surfaktanty dla przemysłu budowlanego
Produkty PCC EXOL SA

produkt używany jako stabilizator 
piany i środek poślizgowy do rur 
PCV
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CHEMIA DLA BUDOWNICTWA - ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE
Prodex

PCC Prodex jest producentem jedno- i dwu-
komponentowych systemów poliuretanowych 
dedy kowanych dla różnych gałęzi przemysłu,  
w tym dla budownictwa. Dzięki wysokim 
kwalifika cjom pracowników, doświadczeniu 
oraz dobrej znajomości rynku budowlanego  
i zagadnień dotyczących przetwórstwa poliure-
tanów, od 1979 roku PCC Prodex nieprzerwa-
nie wspiera swoich klientów w projektowaniu 
i wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych  
i technologicznych.
Produkty oferowane przez PCC Prodex, znajdują 
szerokie zastosowanie zarówno w budownictwie 
mieszkaniowym, przemysłowym, rolniczym, jak  
i w budynkach użyteczności publicznej.

PCC Prodex. Półsztywne i sztywne 
materiały izolacyjne stosowane 

do izolacji termicznej, akustycznej 
i hydroizolacji dachów, poddaszy,

ścian, podłóg i fundamentów.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: PCC Prodex Sp. z o. o., T +48 22 638 76 84, F +48 22 758 99 63, www.products.pcc.eu

•   Obecnie poliuretany (PU) to jedne z najpopularniej-
szych i najszerzej stosowanych polimerów na świecie.

•   Poliuretan jest znany od 1937 roku, kiedy to dwóch 
niemieckich naukowców po raz pierwszy opubli-
kowało i opatentowało sposób jego wytwarzania.

•    Dziś często mówi się o poliuretanie jako o materiale, 
który posiada wręcz nieograniczone możliwości sto-
sowania. Jednocześnie należy do najważniejszych 
współczesnych tworzyw sztucznych.

Czy wiesz, że... PCC Prodex oferuje innowacyjne systemy do 
produkcji elementów na bazie poliuretano-
wych pian integralnych, pian elastycznych, jak 
również różnego rodzaju kleje i uszczelniacze. 
Niekwestionowaną przewagą rynkową PCC 
Prodex jest przede wszystkim elastyczność 
produkcji, dzięki której klienci mogą otrzymać 
produkty o indywidualnie dobranych parame-
trach dopasowanych do unikalnych aplikacji  
i zastosowań. 
Systemy poliuretanowe dedykowane branży bu-
dowlanej otrzymały szereg certyfikatów i aprobat 
instytutów badawczych i ośrodków certyfikują-
cych m.in. z Instytutu Techniki Bu dowlanej (ITB), 
Instytutu Mechanizacji Budow nictwa i Górnictwa 

Skalnego (dawniej Central ny Ośrodek Badawczo 
Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanych), 
z Ośrodka Badań Ate stacji i Certyfikacji OBAC, 
Det Norske Veritas Poland (DNV GL), jak również  
z Bureau Veritas (BV) i Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu 
Higieny (PZH).
W 2010 roku spółka PCC Prodex weszła w skład 
międzynarodowego koncernu PCC SE, który 
działa na światowych rynkach surowców che-
micznych, transportu, energii, węgla, koksu, 
paliw, tworzyw sztucznych i metalurgii. Od roku 
2012 PCC Prodex należy do struktur PCC Rokita 
SA poprzez przejęcie 100% udziałów od PCC SE.

PCC PRODEX
Poliuretan może więcej...
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CHEMIA DLA BUDOWNICTWA - ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE
Prodex

Piany natryskowe, to grupa produktów służą-
cych do wykonania bezspoinowej izolacji ter-
micznej, akustycznej, hydroizolacji oraz jako 
warstwa wzmocnieniowa konstrukcji, zwłaszcza 
przy wysokich gęstościach. „Natryskiwanie” pia-
nek poliuretanowych to technika nanoszenia 
warstw izolacji bezpośrednio na powierzch-
ni izolowanego obiektu. Wykonuje się go przy 
pomocy odpowiednich maszyn wysokociśnie-

System natryskowej pianki poliuretanowej
Produkty PCC Prodex

niowych, umożliwiających dokładne wymie-
szanie składników systemu poliuretanowego  
i prawidłowe nanoszenie kolejnych warstw izolacji.
Ofertę systemów natryskowej pianki poliureta-
nowej poszerzyliśmy o systemy do produkcji za-
lewowej i wtryskowej pianki PU:

•  EKOPRODUR PM 4032 (wolny)

•  EKOPRODUR PM 2032 (szybki)

Dachy Budynki rolnicze (m.in. budynki go-
spodarcze, hodowlane i przechowal-
nie dla owoców i warzyw)

Budynki przemysłowe (m.in. magazyny, 
hale produkcyjne, centra logistyczne)

Izolacje
przemysłowe
(zbiorniki i rurociągi)

Budynki użyteczności publicznej (m.in. 
hale sportowo-widowiskowe, hotele)

Budynki mieszkalne

Poddasza

Sufity

Ściany

Podłogi

Posadzki

Fundamenty NOWEISTNIEJĄCE

ZASTOSOWANIE 

• izolacja dachów (również poddaszy i stro-
pów), ścian i sufitów oraz podłóg, funda-
mentów i posadzek w budynkach rolniczych, 
przemysłowych, użytkowych i mieszkalnych, 
zarówno nowych jak i istniejących (przezna-
czonych do renowacji)

• izolacja zbiorników przemysłowych m.in. 
chemicznych, jak i rurociągów

• wzmacnianie powierzchni obiektów przez 
natrysk warstw o podwyższonej wytrzyma-
łości mechanicznej

ZALETY IZOLACJI PIANKĄ 
POLIURETANOWĄ
• łatwy i szybki sposób aplikacji, bez względu 

na stopień skomplikowania powierzchni

• jeden z najniższych współczynników prze-
wodzenia ciepła (λ ≤ 0,021 W/(m•K) 

• brak mostków termicznych odpowiedzial-
nych za utratę ciepła (izolacja bezspoinowa)

• doskonała przyczepność do różnych mate-
riałów i podłoży

Prodex

• wysoka stabilność parametrów przez cały czas użytkowania

• wysoka wydajność (np. nawet do 1000 m2 płaskiego dachu 
dziennie), która redukuje dodatkowe nakłady pracy i nie absor-
buje w znacznym stopniu użytkownika obiektu

• lekkość izolacji oraz wielofunkcyjność (izolacja termiczna 
i akustyczna w jednym produkcie)

• odporność na pleśń i grzyby

PRODUKT STRUKTURA RODZAJ TYP PIANY GĘSTOŚĆ WYDAJNOŚĆ ZASTOSOWANIE

NATRYSKOWA PIANA POLIURETANOWA

Ekoprodur S0310 otwartokomórkowa
mieszanina 
dwuskładnikowa

pół-sztywna 9 ± 1
0,10 kg na 1m2 
(grubość 1cm)

• wewnętrzna izolacja  termiczna i aku-
styczna poddaszy

Ekoprodur S0329
zamkniętokomór-
kowa

mieszanina 
dwuskładnikowa

sztywna 36 ± 2
0,38 kg na 1m2 
(grubość 1cm)

• wewnętrzna izolacja termiczna ścian, 
wewnętrzna i zewnętrzna izolacja 
termiczna stropów i sufitów

Ekoprodur S0540
zamkniętokomór-
kowa

mieszanina 
dwuskładnikowa

sztywna 
(o wzmocnionej 
wytrzymałości)

50 ± 5
0,50 kg na 1m2 
(grubość 1 cm)

• wewnętrzna izolacja termiczna pod-
łóg i posadzek oraz zewnętrzna hy-
dro-, wiatro- i termoizolacja dachów  
i fundamentów

Ekoprodur 05200
zamkniętokomór-
kowa

mieszanina 
dwuskładnikowa

sztywna 
(o wzmocnionej 
wytrzymałości)

150 - 400
od 1,5 kg na 1m2 
(grubość 1 cm)

• wzmocnienie konstrukcji; na po-
wierzchniach wymagających mecha-
nicznego wzmocnienia, przykładowo: 
wzmocnienie brodzików, wanien, ele-
mentów karoserii itp.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: PCC Prodex Sp. z o. o., T +48 22 638 76 84, F +48 22 758 99 63, www.products.pcc.eu

Gdzie stosujemy izolacje natryskowe?
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Kolejną grupą produktową są kleje poliureta-
nowe, zarówno jedno- jak i dwuskładnikowe. 
Ta grupa produktów ze względu na relatywnie 
niską lepkość może być stosowana bez rozpusz-
czalników. Minimalizuje to szkodliwe działanie 
na środowisko oraz umożliwia klejenie materia-
łów nieodpornych na chemikalia (np. styropian),  
a także materiałów wilgotnych.

ZALETY KLEJÓW 
POLIURETANOWYCH
• różnorodność zastosowania - kleje poliuretanowe doskonale nadają się do klejenia płyt 

warstwowych, drewna, styropianu, papy, papieru, tektury oraz typowych materiałów bu-
dowlanych, np. betonu czy blachy

• doskonała przyczepność do materiałów porowatych dzięki zdolności do samoodpieniania

• spoina odporna na wodę

• wysoka wytrzymałość temperaturowa (nawet w bardzo niskich temperaturach)

PRODUKTY
Kleje jednoskładnikowe - prepolimery o dobranej 
do zastosowania zawartości grup NCO oraz odpo-
wiedniej reaktywności. Kleje te utwardzane są wil-
gocią zawartą w powietrzu:

•  EKOPRODUR RB2

•  EKOPROMER G15

•  EKOPROMER G18

•  EKOPROMER G21

Kleje dwuskładnikowe - działają na zasadzie reak-
cji składnika A ze składnikiem B w ściśle dobranej 
przez producenta proporcji. Kleje te nie zawierają 
rozpuszczalników organicznych.

•  EKOPRODUR 1331 B2

•  EKOPRODUR KW1

•  EKOPRODUR KW3

•  Ekoprodur KW-A2

Obecnie ofertę klejów dwuskładnikowych roz-
szerzamy o antystatyzowane kleje poliuretanowe 
PROMOSTAT, które przeznaczone są do uszczelnia-
nia spękanych konstrukcji budowlanych, zwłaszcza  
w miejscach, gdzie występuje wysokie zagrożenie 
wybuchem.

32

CHEMIA DLA BUDOWNICTWA - ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE
Prodex

ZASTOSOWANIE
• klejenie płyt warstwowych

• łączenie elementów konstrukcyjnych

• klejenie połączeń drewna i produktów drewno-
podobnych ze stalą, aluminium, betonem

Kleje poliuretanowe
mogą być stosowane

bez rozpuszczalników.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: PCC Prodex Sp. z o. o., T +48 22 638 76 84, F +48 22 758 99 63, www.products.pcc.eu

Kleje poliuretanowe
Produkty PCC Prodex
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CHEMIA DLA BUDOWNICTWA - ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE

Crossin Insulations - Nowoczesne izolacje 
poliuretanowe. Nowa marka Grupy PCC

Crossin Insulations, to jedna z najnowszych  
i najbardziej innowacyjnych linii produkto-
wych w Grupie PCC. Reprezentuje izolacje po-
liuretanowe stosowane do kompleksowego  
i profesjonalnego ocieplania budynków. No-
woczesna gama produktów Crossin Insula-
tions jest budowana w oparciu o najwyższą 
jakość, i rzetelne podejście do klienta. Istotą 
marki  jest  zbudowanie możliwie najlepszych 
relacji z architektami, projektantami, wyko-
nawcami i przede wszystkim inwestorami. 
Efektywność produktów Crossin jest wynikiem 
wysokich kwalifikacji załogi i opiera się o wie-
loletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie izo-
lacji poliuretanowych. 
Produkty marki Crossin Insulations to dwa ro-
dzaje zaawansowanych technicznie izolacji, 
występujących w postaci pian natryskowych 
oraz płyt izolacyjnych. Innowacyjność tej linii 

produktów jest podstawą, na której budowane 
są komfort, bezpieczeństwo i satysfakcja klien-
tów. Eksperci Crossin każdego dnia pracują 
nad tworzeniem nowych rozwiązań systemo-
wych, opartych o filozofię zrównoważonych 
technologii i ciągłego doskonalenia. W ten 
sposób powstała silna marka, której założenia 
są oparte na świadomych wyborach dokony-
wanych nie tylko przez naszych partnerów biz-
nesowych, ale przede wszystkim przez nowo-
czesne i świadome rodziny.
Piany izolacyjne Crossin Insulations to systemy 
natryskowej pianki poliuretanowej, przezna-
czone do szybkiego i skutecznego izolowania 
termicznego oraz akustycznego powierzch-
ni dachów, ścian i fundamentów. Systemy 
te stosuje się w budynkach mieszkalnych, 
przemysłowych, rolniczych, oraz w obiektach 
użyteczności publicznej. Wszystkie produkty  

z grupy Crossin Insulations na bazie natrysko-
wych pian poliuretanowych są szczególnie 
polecane do izolacji dużych powierzchni za-
równo na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. 
W tej nowoczesnej linii izolacji, znajdują się 
gotowe systemy poliuretanowe, różniące się 
od siebie własnościami fizykomechanicznymi. 
Izolacje Crossin Insulations na bazie natry-
skowej pianki poliuretanowej to m.in. syste-
my do pianki sztywnej zamkniętokmórkowej  
o różnych gęstościach oraz system do pianki 
półsztywnej otwartokomórkowej. Poza pro-
duktami o najwyższej jakości, oferta Crossin 
obejmuje również kompleksową usługę wyko-
nania izolacji budynku. Płyty izolacyjne Crossin 
Insulations to nowoczesne systemy termoizo-
lacyjne, w skład których wchodzą sztywne, 
poliuretanowe płyty budowlane, wysokiej 
jakości kleje, tynki, siatki oraz inne elementy 

dopasowane do rodzaju i przeznaczenia dane-
go systemu. Rozwiązania Crossin Insulations 
znajdują zastosowanie podczas całego proce-
su inwestycyjnego. Doskonale sprawdzają się 
jako izolacje techniczne oraz docieplenia ścian  
w technologii ETICS, w systemach wielowar-
stwowych, fasadach wentylowanych oraz do-
ciepleniach podłóg i izolacji fundamentów. 
Systemy Crossin Insulations na bazie sztyw-
nych płyt poliuretanowych to rozwiązania do-
pasowane do konkretnych potrzeb użytkow-
ników. Systemy te charakteryzują się lekkością, 
łatwością aplikacji oraz brakiem konieczności 
posiadania specjalistycznego sprzętu. 
Izolacje Crossin Insulations niosą za sobą do-
skonałe parametry przyczyniające się do wy-
raźnych oszczędności dzięki obniżeniu strat 
energii koniecznej do ogrzewania budynków.  

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: Crossin Insulations, T +48 665 000 888 www.products.pcc.eu/ www.crossin.pcc.eu Materiały nie mogą być traktowane jako oferta i reprezentują typowe charakterystyki produktowe. Szczegółowe parametry są zawarte w MSDS.
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CHEMIA DLA BUDOWNICTWA - ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE

Zastosowanie 
produktów 
Crossin Insulations

• budownictwo 
izolacja zewnętrzna i wewnętrzna dachów, ścian 
i podłóg zarówno w budynkach nowych jak i ist-
niejących (renowacja i docieplanie); izolacja po-
sadzek i fundamentów; budynki w ciasnej zabu-
dowie; wzmacnianie powierzchni; budownictwo 
inwestycyjne, budynki wielorodzinne

• przemysł 
izolacja budynków przemysłowych typu: ma-
gazyny, hale produkcyjne, centra logistyczne; 
izolacje zbiorników i rurociągów 

• rolnictwo
izolacja oraz docieplanie magazynów i przecho-
walni owoców i warzyw, oraz zabudowań gospo-
darskich takich jak np. chlewnie, stajnie, obory, 
kurniki 

• budynki użyteczności publicznej
izolacja dla hoteli, szpitali, szkół, hal sportowych, 
urzędów itd.

• obiekty o szczególnym znaczeniu  
architektonicznym
izolacja dla zabytków architektury, budynków hi-
storycznych, kamienic, zamków, obiektów nowo-
czesnej architektury

Prodex

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: Crossin Insulations, T +48 665 000 888 www.products.pcc.eu/ www.crossin.pcc.eu

Crossin 
insulations 
115 mm

Wełna 
szklana

180 mm

Wełna 
skalna

200 mm

Polistyren 
ekstrudowany XPS

175 mm

Polistyren 
spieniony EPS 

185 mm

Systemy Crossin Insulations, to najwyższej jakości izolacje 
zapewniające komfort i bezpieczeństwo na długie lata.

Grubość izolacji dla tej samej wartości 
izolacyjności cieplnej
dla współczynnika przenikania ciepła U=0,2 W/(m2•K)

Materiały nie mogą być traktowane jako oferta i reprezentują typowe charakterystyki produktowe. Szczegółowe parametry są zawarte w MSDS.
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CHEMIA DLA BUDOWNICTWA - ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE

Produkty
Crossin Insulations 

Prodex

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: Crossin Insulations, T +48 665 000 888 www.products.pcc.eu/ www.crossin.pcc.eu

Prodex

Systemy
Crossin Insulations 

• Crossin Floor
wewnętrzna termo- i hydroizolacja podłóg, fun-
damentów i posadzek, o wydajności 0,50 kg na  
1 m2 izolowanej powierzchni, o grubości wynoszą-
cej 1 cm

• Crossin Wall
wewnętrzna izolacja ścian, o wydajności 0,38 kg na 
1 m2 izolowanej powierzchni, o grubości wynoszą-
cej1 cm

• Crossin Attic Hard 
wewnętrzna i zewnętrzna izolacja stropów i sufitów, 
o wydajności 0,38 kg na 1 m2 izolowanej powierzch-
ni, o grubości wynoszącej 1 cm

• Crossin Roof 
zewnętrzna izolacja dachów o podwyższonej wy-
trzymałości, o wydajności 0,50 kg na 1 m2 izolowa-
nej powierzchni, o grubości wynoszącej 1 cm

Baza: Natryskowa piana 
PUR–OTWARTOKOMÓRKOWA

• Crossin Attic Soft
lekka wewnętrzna izolacja poddaszy o wydaj-
ności 0,10 kg na 1 m2 izolowanej powierzchni,  
o grubości warstwy wynoszącej 1 cm

Baza: Natryskowa piana 
PUR–ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWA

• Crossin Front System
odporny na zabrudzenia, wodę i wilgoć system ocieplenia ścian ze-
wnętrznych w technologii ETICS. Trwały i skuteczny system o wyjątko-
wych parametrach izolacyjnych. 

• Crossin Slot System
kompleksowy system izolacji cieplnej i ochrony przed wilgocią w murze 
trójwarstwowym na bazie lekkich i poręcznych płyt Crossin PUR TPD.
Doskonałą izolacją o minimalnej grubości.

• Crossin Facade System
system do izolacji fasad wentylowanych o doskonałych parametrach 
izolacyjności termicznej. Dopasowanie kształtu i grubości izolacji do 
każdego systemu fasad wentylowanych.

• Crossin Level System 
lekki w obróbce system izolacji podłóg, charakteryzujący się wysoką wy-
trzymałością na obciążenia mechaniczne oraz odpornością na wilgoć  
i wodę. Idealna izolacja stropów i podłóg w ogrzewanych pomieszczeniach. 

• Crossin Base System
system izolacji fundamentów, pozwalający na uniknięcie mostków ter-
micznych i zachowanie ciągłości izolacji na całym obwodzie budynku.
Wytrzymała izolacja w najtrudniejszych warunkach. 

• Crossin Shell System
odporny na ściskanie, działanie temperatur i starzenie oraz trwały sys-
tem izolacji wszelkich instalacji technicznych. Doskonała izolacja zróż-
nicowanych kształtów instalacji i urządzeń technicznych.

Baza: Sztywne płyty poliuretanowe
ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWE

Materiały nie mogą być traktowane jako oferta i reprezentują typowe charakterystyki produktowe. Szczegółowe parametry są zawarte w MSDS.
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Prodex

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: Crossin Insulations, T +48 665 000 888 www.products.pcc.eu/ www.crossin.pcc.eu

Prodex

Zalety izolacji poliuretanowej Korzyści

wyjątkową lekkość i odporność 
mechaniczna, chemiczna 
i biologiczna materiału 

wysoka odporność na 
wodę i wilgoć – systemy 
zamkniętokomórkowe

szybka, łatwa i skuteczna
aplikacja

jeden z najniższych współczynników 
przewodzenia ciepła 
λ ≤ 0,021 W/(m•K)  

odporność na pleśń 
i grzyby, insekty oraz gryzonie 

doskonałe właściwości 
uszczelniające

bardzo dobra przyczepność do podłoża 
wykonanego z różnych materiałów 
budowlanych – izolacje natryskowe

wysoka wydajność (możliwość 
izolacji nawet do 1000 m2 
płaskiego dachu dziennie)

bezspoinowość izolacji, a tym 
samym brak mostków cieplnych 
odpowiedzialnych za utratę ciepła 

Kompleksowa oszczędność

Trwałość izolacji

Wszechstronność 

Większy komfort życia 

Izolacje Crossin Insulations pozwalają znacząco 
zmniejszyć straty energii i zredukować rachun-
ki za ogrzewanie oraz prąd, które stanowią naj-
większy udział w kosztach eksploatacji budynku. 
Ponadto systemy Crossin Insulations dają możli-
wość zmniejszenia zużycia materiałów budowla-
nych oraz znacząco skracają czas i związane z tym 
koszty realizacji inwestycji.

Wysoka wytrzymałość i stabilność parametrów 
systemów Crossin Insulations powodują, że izola-
cja charakteryzuje się stałą wydajnością. Systemy 
Crossin nie kurczą się i nie degradują. Pozwala to 
na wydłużenie cyklu życia budynku oraz na obni-
żenie kosztów napraw i jego utrzymania.

Crossin Insulations pozwalają jednocześnie uzy-
skać izolację termiczną, akustyczną, przeciwwil-
gociową oraz wiatroizolację jak również wzmoc-
nić mechanicznie konstrukcję przy niskim jej 
obciążeniu 

Systemy Crossin Insulations pozwalają uzyskać 
te same parametry izolacyjne przy porównywal-
nie cieńszej warstwie izolacyjnej. Stosując izola-
cje Crossin Insulations możemy zminimalizować 
straty w powierzchni uzyskując większą prze-
strzeń użytkową.

trwałość i niezmienność 
parametrów wraz 
z upływem czasu

Materiały nie mogą być traktowane jako oferta i reprezentują typowe charakterystyki produktowe. Szczegółowe parametry są zawarte w MSDS.
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Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: Crossin Insulations, T +48 665 000 888 www.products.pcc.eu/ www.crossin.pcc.eu

Wyjątkowa lekkość Zdrowie i bezpieczeństwo

Crossin Insulations to rozwiązania w zakresie no-
woczesnych izolacji, które charakteryzują się sto-
sunkowo niewielkim ciężarem objętościowym. 
W związku z tym nie obciążają nadmiernie kon-
strukcji budynku. Pozwala to na skuteczną izola-
cję budynków bez potrzeby zwiększania wytrzy-
małości konstrukcji nośnej.

Izolacje Crossin Insulations nie zawierają środ-
ków spieniających zubożających warstwę ozono-
wą, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej oraz 
innych substancji niebezpiecznych. To powoduje, 
że izolacje poliuretanowe nie wydzielają szkodli-
wych dla zdrowia gazów, nie pylą oraz nie zawie-
rają włókien, które mogą podrażniać drogi odde-
chowe, oczy czy skórę. 

Izolacje Crossin Insulations 
pozwalają znacząco 

zmniejszyć straty energii.

Materiały nie mogą być traktowane jako oferta i reprezentują typowe charakterystyki produktowe. Szczegółowe parametry są zawarte w MSDS.
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Grupa PCC - Park przemysłowy w Brzegu Dolnym Grupa PCC na świecie

PCC Rokita SA

PCC Exol SA

PCC CP Kosmet Sp. z o.o.

PCC Intermodal SA

PCC MCAA Europejska SA

GK PCC Rokita, 22 firmy, w tym: 
PCC Rokita SA 
PCC Prodex Sp. z o.o. 
PCC Prodex GmbH (Niemcy) 
PCC PU Sp. z o.o. 
IRPC PCC Co. Ltd. (Tajlandia)
PCC Therm Sp. z o.o.

GK PCC EXOL, 5 firm, w tym: 
PCC EXOL SA 
PCC Chemax Inc. (USA) 
PCC EXOL Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý (Turcja) 

GK PCC CP Kosmet, 3 firmy, w tym: 
PCC CP Kosmet Sp. z o.o. 
OOO PCC Consumer Products Navigator (Białoruś) 
OOO PCC Consumer Products (Rosja) 

PCC Intermodal SA

PCC MCAA Sp. z o.o.

Rosja

Niemcy

USA

Tajlandia

Rumunia

Ukraina 

Bułgaria

Ghana

Bośnia i Hercegowina 

Czechy

Macedonia

Turcja

Islandia Białoruś

Słowacja

Łotwa

Polska

PCC Autochem Sp. z o.o.
PCC Autochem Sp. z o.o.

www.products.pcc.com
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STRONY TEKSTOWE

Marka Cocoon Silk

Gramatura 135

Ilość stron 44

STRONY OKŁADKI

Marka Cocoon Silk

Gramatura 250

Ilość stron 4

PUBLIKACJA

Rozmiar (cm) 21 x 29,7

Nakład 600

120 kg mniej odpadów

16 kg mniej gazów cieplarnianych

161 km krótsza podróż samochodem średniej 
klasy europejskiej

4532 litrów mniej zużytej wody

255 kwh mniej zużytej energii

195 kg mniej zużytego drewna

W trosce o środowisko naturalne, niniejsza publikacja firmy PCC EXOL SA, została wydrukowana 
na papierze ekologicznym, matowym papierze powlekanym Coccoon Silk, wyprodukowanym 
w 100% z makulatury, w technologi przyjaznej środowisku. Certyfikat FSC® potwierdza, że surow-
ce wykorzystywane do produkcji produkcji papieru, pochodzą z dobrze zarządzanych lasów i in-
nych certyfikowanych i kontrolowanych źródeł. 

Dzięki wykorzystaniu papieru Cocoon Silk zamiast papieru niemakulaturowego, ograniczyliśmy 
nasz negatywny wpływ na środowisko o:

Dane dotyczące emisji dwutlenku węgla, są weryfikowane przez Labelia Conseil zgodnie z metodolo-
gią Bilan Carbone. Obliczenia są oparte na porównaniu pomiędzy zastosowanym papierem makulatu-
rowym a papierem wyprodukowanym z powszechnie dostępnych nowych włókien, według najnow-
szych europejskich danych BREF. 

CHEMIA DLA BUDOWNICTWA - ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE
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Opublikowane w katalogu dane są uważane za dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą. Należy je jednak traktować 
jedynie informacyjnie. Szczegółowe dane o produktach dostępne w TDS i MSDS. 

Sugestie dotyczące aplikacji produktów są opinią opartą na naszej najlepszej wiedzy. 
Odpowiedzialność za zastosowanie produktów zgodne lub niezgodne z  sugerowaną aplikacją oraz za określenie 
przydatności produktów dla własnych celów ciąży na użytkowniku. 

Wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i  inne prawa własności intelektualnej i  przemysłowej 
i wynikające z nich prawa do korzystania z niniejszej publikacji i jej zawartości zostały przeniesione na PCC Rokita, PCC 
EXOL, inne spółki w obrębie Grupy PCC, oraz ich licencjodawców. Wszelkie prawa są zastrzeżone. 

Użytkownicy/Czytelnicy nie są uprawnieni do reprodukcji jakiejkolwiek części lub całości zawartości niniejszej publikacji, 
ani do jej zwielokrotniania (z  wyłączeniem zwielokrotniania do własnego użytku osobistego) oraz przekazywania 
osobom trzecim. 

Pozwolenie na zwielokrotnianie do celów własnego użytku osobistego nie obowiązuje w  zakresie wykorzystywania 
danych w  innych publikacjach, w  elektronicznych systemach informacyjnych lub w  publikacjach w  innych mediach.  
Spółki Grupy PCC nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników dane.

PCC Rokita SA 
Kompleks Chemii Fosforu
T +48 71 794 21 31
F +48 71 794 35 43

Superplastyfikatory
adam.pawlikowski@pcc.eu

Uniepalniacze
magdalena.markiewicz@pcc.eu 

Plastyfikatory i Stabilizatory Termiczne
grzegorz.szumilas@pcc.eu 

PCC Rokita SA 
Kompleks Polioli
T +48 71 794 38 81
F +48 71 794 22 40

Poliole do zastosowań budowlanych
andrzej.szeja@pcc.eu

PCC Rokita SA 
Kompleks Chlorowy
T +48 71 794 24 08
F +48 71 794 21 35

Chlor i Alkalia
T +48 71 794 24 08 
F +48 71 794 21 35
chloralkalia@pcc.eu 

PCC EXOL SA 
Surfaktanty i formulacje przemysłowe 
T +48 71 794 22 92
F +48 71 794 25 50

Środki powierzchniowo czynne 
dla budownictwa 
katarzyna.komorek@pcc.eu  

PCC PRODEX Sp. z o. o.
Systemy poliuretanowe 
T +48 22 638 76 84
F +48 22 758 99 63

Dział Sprzedaży i Marketingu
prodex@pcc.eu 

www.pcc-prodex.eu 

Zapraszamy do odwiedzenia nowej platformy produktowej Grupy PCC
www.products.pcc.com

Crossin Insulations
Systemy izolacji termicznej
Infolinia: +48 665 000 888
crossin@pcc.eu


