
Prince Color 

Z 301 PS
Zaprawa klejowa Z 301 PS 
doskonała do wełny i styropianu

Obecne wymogi rynku budowlanego sta-
wiają wysokie wymagania przed produk-
tami przeznaczonymi do nowoczesnego 
budownictwa.

Inwestorzy i wykonawcy oczekują, że 
produkty będą uniwersalne, przystępne 
cenowo i przyjazne wykonawczo. Jako 
produkty przyjazne wykonawczo rozumie 
się produkty, które dają się łatwo prze-
twarzać na budowie, mające dobre wła-
ściwości wykonawcze, mające i szybko 
duże rezerwy technologiczne na zróż-
nicowane warunki na budowie, zmienną 
pogodę, a także dają się szybko i bez-
piecznie przetwarzać również przy użyciu 
maszyn, bez nadmiernego wysiłku.

BASF optymalizuje swoje produkty tak, by 
były przydatne do aplikacji właśnie w taki 
sposób.
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BASF Polska Sp. z o.o.
Dział E-EBR/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem

tel. 61 636 63 00

faks 61 636 63 21

www.basf-cc.pl

Zaprawa klejowa Prince Color Z 301 PS
Zakres zastosowania 
•  modyfikowana zaprawa mineralna do klejenia płyt izolacyjnych ze styropianu i wełny mineralnej na ścianach i stropach.

•  Materiał wchodzący w skład systemów ociepleniowych MultiTherm® P, MultiTherm® Neo, MultiTherm® MD, MultiTherm® ML, 

MultiTherm® G , MultiTherm® Winter

•  Podłoże dla nawierzchniowych tynków cienkowarstwowych.

•  Podłoże tynkarskie na wymurówki ceglane i tynki grubowarstwowe.

•  Nadaje się do stosowania się zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz budynków.

•  Nadaje się do strefy cokołowej.

•  Nadaje się do drobnych, cienkowarstwowych napraw tynkarskich.

Zalety produktu
•  Produkt o krótkich czasach uzyskania wytrzymałości wczesnych; 

•  zaprawa możliwia szybsze podjęcie kolejnych etapów technologicznych 

wykonawstwa, jak np.kołkowania

•  Łatwe i szybkie wykonawstwo,

•  Nadaje się również do przetwarzania w obniżonych warunkach temperatur od 

+1 ºC, tym samym umożliwia w okresie późnej jesieni dokończenie rozpoczę-

tych prac ociepleniowych

•  Produkt mrozoodporny;

•  Znakomicie dostosowuje się do naprężeń powierzchniowych podłoża;

•  Produkt nadaje się do przetwórstwa maszynowego;

•  Uniwersalne zastosowanie - nadaje się do wszelkich podłoży mineralnych 

i większości podłoży organicznych;

•  Parametry techniczne produktu pozwalają na efektywną pracę przy klejeniu 

płyt izolacyjnych;

•  Znakomite właściwości wykonawcze, dobra plastyczność i urabialność;

•  Bardzo dobra wstępna przyczepność;

Uwagi ogólne:
Informacje podane w tej ulotce są opisem produktu. Są one ogólnymi uwagami bazują-

cymi na naszym doświadczeniu i badaniach. Tym samym nie uwzględniają one konkret-

nego przypadku aplikacyjnego. Nie mogą się z tego tytułu wywodzić żadne skutki prawne. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy zwracać się do naszych doradców technicznych. 

Informacja jest ważna do czasu wydania jej kolejnej aktualizacji. 




