KITY / MASTYKI
OGNIOODPORNE
OGNIOODPORNE
ZAPRAWY I KLEJE
WYSOKOTEMPERATUROWE
TYNKI, GŁADZIE I PŁYTY
SZNURY, TASMY I
TKANINY
TERMOIZOLACYJNE
WYSOKOTEMPERATUROWE
USZCZELNIACZE
FARBY OGNIOODPORNE
PIECE CHLEBOWE I DO
PIZZY OPALANE
DREWNEM

Producent wysokiej jakości materiałow ogniotrwałych oraz produktów specjalistycznych do pieców i kominków

Informacje o firmie
PROFIL FIRMY VITCAS
VITCAS® Polska jest częścią grupy VITCAS® producenta materiałów ogniotrwałych,
produktów żaroodpornych i izolacji wysokotemperaturowych, który kontynuuje
sięgające 1882 roku tradycje produkcji materiałów ogniotrwałych i żaroodpornych w
Bristolu w Wielkiej Brytanii. Asortyment produktów obejmuje m.in. wymieszane na
gotowo zaprawy / kleje ogniotrwałe, formowane masy plastyczne, masy do ubijania,
masy żaro i kwasoodporne, masy cyrkonowe i betony ogniotrwałe. Z powodzeniem
stosuje się je w stalowniach, elektrowniach, i elektrociepłowniach, odlewniach
żeliwa i metali nieżelaznych, w hutach szkła,
zakładach
ceramiki,
koksowniach,
spalarniach, miejscach wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych,
zakładach
chemicznych,
cukrowniach oraz przemyśle
petrochemicznym.
Nasze
produkty wykorzystywane są
również przez producentów
cementu i wapna.
HISTORIA
Według źródeł historycznych
początki
produkcji
masy
ogniotrwałej zwanej z ang. Fire
cement
siegają
roku
1882.
Wynalezienie formuły fire cementu
zrewolucjonizowało w owym czasie
szeroko
pojętą
produkcję
materiałów
ogniotrwałych. Innowacja ta przyczyniła się do
powstania solidnych fundamentów przemysłu materiałów ogniotrwałych w Bristolu,
co w efekcie doprowadziło do rozwoju nowych technologii i produktów m.in betonów
ogniotrwałych, zapraw na gotowo wymieszanych i powłok cyrkonowych.
MISJA
Współpracujemy z szeregiem firm na świecie. Celem zaspokojenia każdej potrzeby
klienta w zakresie strategii globalnej, podejście do każdego z rynków jest
indywidualne. Głównymi kryteriami naszego sukcesu są wysokiej jakości produkty
połączone z konkurencyjnymi cenami mające zapewnić satysfakcje naszym
klientom.
SATYSFAKCJA KLIENTA
Satysfakcja klienta to klucz do realizacji celów biznesowych, dlatego zapewniamy
obsługę na najwyższym poziomie w połączeniu z produktami wysokiej jakości.
Szybka odpowiedź na zapotrzebowanie klienta ma zasadnicze znaczenie dla
ciągłego wzrostu i sukcesu firmy.
KONKURENCYJNOŚĆ
Aby pozostać konkurencyjnymi i budować zasadnicze i długotrwałe relacje
handlowe, zapewniamy ciągłą eliminację zbędnych kosztów we wszystkich
dziedzinach działalności oraz poszukiwanie sposobów dostarczania naszych
produktów za najniższą możliwą cenę.
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I CIĄGŁOŚĆ DZIAŁALNOŚCI
Obietnica jakości, którą gwarantujemy to ciągła produkcja i dostarczanie produktów,
które nie tylko spełniają specyfikacje, normy i jakości określone przez naszą firmę,
ale również przez naszych klientów. Mocno wspieramy nasze produkty oraz usługi i
podejmujemy każde możliwe działanie celem zapewnienia i spełnienia wszystkich
norm. Naszym priorytetem jest dostarczanie produktów zapewniających najwyższą
jakość. Normy jakościowe, kryteria i specyfikacje, które spełniamy mają najwyższy
możliwy poziom w naszym przemyśle. Stale rozwijamy wewnętrzny system jakości
stosowany w celu zaspokojenia wszelkich wymagań i oczekiwań naszych klientów.
System Zarządzania Jakością jest nieustanie doskonalony i wykorzystywany
zgodnie z najwyższymi obowiązującymi standardami i akredytowany według normy
BSEN ISO 9001:2008.
TERMINOWOŚĆ DOSTAW I NIEZAWODNOŚĆ
Rozumiemy, że czas odgrywa istotną rolę w działalności naszych klientów dlatego
dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były dostarczane szybko i
niezawodnie.
ŚRODOWISKO
Dzięki stałemu doskonaleniu Vitcas® spełnia najwyższe standardy z zachowaniem
dbałości o środowisko naturalne. Dynamiczny rozwój naszej firmy zobowiązuje nas
do coraz szerszej działalności na rzecz ochrony
środowiska. Polityka pro ekologiczna dąży do
zminimalizowania
wpływu
procesu
produkcyjnego
na
środowisko
Relacje z
naturalne. Ograniczenie wpływu na
klientem
otoczenie jak
i zmniejszenie
wykorzystywania
zasobów
Zadowolenie
naturalnych
to
istotny
Konkurencyjność
klienta
czynnik
zaplanowanych
i wykonywanych działań.
ISO 14001:2004
BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY
Efektywne
wykrywanie
Gwarancja
Niezawodność
potencjalnych zagrożeń, które
jakości
prowadzą
do
eliminacji
niepotrzebnych zdarzeń to cechy
Terminowość
charakterystyczne
Systemu
dostaw
Zarządzania
Bezpieczeństwem,
znacząco poprawiające funkcjonowanie
firmy pod względem ekonomicznym jak i
bezpieczeństwa. Nieustanne doskonalenie
i poprawa stanu bezpieczeństwa zarówno pracownika jak i klienta to wyznacznik
działalności naszej organizacji. ISO OHSAS 18001:2007

EKSPOZYTOR
Rozmiar:

1000 x 2050 x 500 mm

STRATEGIA

International
Accreditation Board

ISO 14001:2004
Registered Firm

International
Accreditation Board

Registration No. 0044/1

Certificate No. EM2000823

Registration No. 0044/1

ISO 9001 APPROVED OHSAS18001 APPROVED ISO 14001 APPROVED

National Association of Chimney Engineers

www.vitcas.pl

OHSAS 18001:2007
Registered Firm
Certificate No. HS230586
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National Fireplace Association

KITY, ZAPRAWY i TYNKI OGNIOTRWAŁE
KIT/ MASTYKA
OGNIOODPORNA PREMIUM
„CZARNA”

KIT / MASTYKA
OGNIOODPORNA PREMIUM

OPAKOWANIE
Pojemnik plastikowy
Pojemnik plastikowy
Pojemnik plastikowy
Pojemnik plastikowy
Wiaderko plastikowe

Kit / Mastyka Ognioodporna PREMIUM jest masą odporną na
działanie wysokich temperatur. Po wystawieniu na działanie ciepła lub
w temperaturze pokojowej uzyskuje twardość kamienia. Produkt ten
odznacza się bardzo dobrymi właściwościami wiążącymi. Zapewnia
uzyskanie złącz szczelnych dla dymu jak i dla gazu. Do zastosowań w
przemyśle, a także w aplikacjach domowych np. w piecach, kotłach,
kominkach, piecach na paliwo stałe itp. Odporny do 1250°C.
WIELKOŚĆ
ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
500 g
24
1 kg
12
2 kg
6
5 kg
Pojedynczy
25 kg
Pojedynczy

OPAKOWANIE
Pojemnik plastikowy
Pojemnik plastikowy
Pojemnik plastikowy
Pojemnik plastikowy

GŁADŹ SZPACHLOWA
OGNIOODPORNA
VITCAS® HRP

TYNK OGNIOODPORNY
VITCAS® FR

Gładź Ognioodporną Vitcas® HRP stosuje się do uzyskania
gładkiego i równego wykończenia powierzchni poddawanych
działaniu wysokich temperatur do 650ºC. Przeznaczona jest do
zastosowania na ścianach i w komorach kominów, ścianach
przylegających do kuchenek i pieców opalanych drewnem oraz
kominkach wbudowanych w ścianę. Może być stosowana w
połączeniu z Tynkiem Ognioodpornym Vitcas® FR.

WIELKOŚĆ
10 kg
20 kg

OPAKOWANIE
Wiaderko plastikowe
Wiaderko plastikowe

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy
Pojedynczy

OPAKOWANIE
Wiaderko plastikowe
Wiaderko plastikowe

PŁYTY VITCAS® HT
Są to niepalne, wodo- oraz grzybo- i pleśnioodoporne płyty
stanowiące alternatywę dla płyt kartonowo-gipsowych. Dzięki
zastosowanym komponentom oraz braku gipsu mogą być
używane w takich miejscach jak otoczenie wkładu
kominkowego lub kominka wbudowanego w ścianę, ściany za
piecami wolnostojącymi, otoczenie kotłów itp. Płyty
wysokotemperaturowe Vitcas® HT mogą również służyć jako
płyty sufitowe oraz zabezpieczające dachy wykonane ze
strzechy. Z płyt mogą być wykonywane ścianki działowe,
wykładane wnętrza drzwi pieców oraz mogą stanowić podłoże
do układania płytek. Odporna do 650°C.
ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy

Taśma wykonana z włókien szklanych, pokryta żywicą
akrylową oraz klejem. Służy do łączenia Wysokotemperaturowych płyt Vitcas® HT, Gładzi Szpachlowej Ognioodpornej Vitcas® HRP lub innych powierzchni ściennych.
Można ją także stosować do naprawy pęknięć i szczelin.
Samoprzylepna, doskonale odporna na korozję,
wytrzymała. Kolor: Biały

OPAKOWANIE
Rolka

OPAKOWANIE
Wiaderko plastikowe

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
6

WIELKOŚĆ

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE

5 kg

Pojedynczy

OPAKOWANIE
Wiaderko plastikowe
Wiaderko plastikowe

Ognioodporny Klej Vitcas® HB 10 jest wiążącym hydraulicznie
produktem, przeznaczonym do budowy pieców kaflowych oraz ciepłych
®
obudów kominkowych. Vitcas HB 10 jest doskonałym materiałem do
wiązania elementów prefabrykowanych i pojedynczych kafli.
Odpowiedni również do łączenia zewnętrznych konstrukcji z
zastosowaniem szczelin powietrza lub bez nich. Maksymalnie krótki
czas wiązania usprawnia przebieg pracy. Doskonale sprawdza sie jako
akumulacyjna zaprawa do zalewania kafli, która po związaniu
charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną.
Odporny na temperatury do 750oC.
WIELKOŚĆ
10 kg
20 kg

www.vitcas.pl

WIELKOŚĆ
10 kg
20 kg

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy
Pojedynczy

OGNIOODPORNY KLEJ
VITCAS® HB 60

OGNIOODPORNY KLEJ
VITCAS® HB 10

OPAKOWANIE
Wiaderko plastikowe
Wiaderko plastikowe

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy

Żaroodporna Zaprawa Wyrównawcza Vitcas® HPS stosowana
jest do wykonywania warstwy wyrównującej podłoże, przy
wyrównywaniu obmurowań oraz wymianie cegieł w kominkach,
grillach i piecach do wypalania. Nadaje się do nanoszenia na
ściany betonowe oraz murowane, a także na tynki cementowe i
cementowo-wapienne. Może służyć do odlewania elementów
przeznaczonych do tworzenia ciepłej obudowy kominka.
Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami akumulacyjnymi i przewodnictwem cieplnym. Nadaje się do użytku zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Odporna do 1400°C.

Formowana Cegła Szamotowa Vitcas® MF jest specjalnie
skomponowaną mieszanką wysokiej jakości składników
ognioodpornych oraz glinek wiążących, zapewniającą
uzyskanie produktu, który może być formowany na
dowolny kształt zastępując zwykłe cegły szamotowe.
Stosuje się m.in. do uzupełnienia ubytków cegieł.
Odporna do 1600°C.

OPAKOWANIE

WIELKOŚĆ
10 kg

ŻAROODPORNA ZAPRAWA
WYRÓWNAWCZA
VITCAS® HPS

FORMOWANA CEGŁA
SZAMOTOWA VITCAS® MF

Wiaderko plastikowe

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
1

Ognioodporna Zaprawa Murarska Vitcas® HM jest gotową
do użycia mieszanką ogniotrwałego cementu, który tworzy
wytrzymałe
wiązanie
ze
wszystkimi
materiałami
budowlanymi, ze szczególnym uwzględnieniem cegieł
szamotowych. Stosuje się m.in. do murowania kominków,
otwartych palenisk, urządzeń ogrzewających pokoje oraz w
okolicach kotłów. Odporna na działanie temperatury do
1400ºC. Przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń,
z wyjątkiem wilgotnych i mokrych.

Głęboko
penetrujący,
skoncentrowany
grunt
Vitcas® PVA do użycia z żaroodpornymi produktami
®
Vitcas . Do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz
pomieszczeń. Posiada bardzo dobre właściwości
penetrujące
i
wiążące.
Zwiększa
przyczepność
powierzchni, wyrównuje oraz zmniejsza ich chłonność.

WIELKOŚĆ
1 ltr

WIELKOŚĆ
50 mm

OGNIOODPORNA ZAPRAWA
MURARSKA VITCAS® HM

PREPARAT GRUNTUJĄCY
VITCAS® PVA

OPAKOWANIE
Kanister

Tynk Ognioodporny Vitcas® FR jest to materiał służący do
zwiększenia poprzez tynkowanie odporności ogniowej np.
elementów konstrukcyjnych, które mogą zostać uszkodzone
w wyniku oddziaływania ciepła. Do zastosowań
wewnętrznych i zewnętrznych. Nadaje się do tynkowania
cegły, kamienia, bloczków betonowych i z żużla
paleniskowego, kominków, grilli oraz pieców do wypalania.
Dzięki
zastosowanym
komponentom
tynk
posiada
właściwości akumulacyjne, które powodują gromadzenie a
następnie wypromieniowywanie ciepła. Odporny do 1400°C.
ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
WIELKOŚĆ
Pojedynczy
10 kg
Pojedynczy
20 kg

WYSOKOTEMPERATUROWA
TAŚMA VITCAS®

WYSOKOTEMPERATUROWE

WIELKOŚĆ
1200x800x12mm

Kit/mastyka ognioodporna Vitcas® jest gładką masą,
utwardzaną na powietrzu. Posiada doskonałe właściwości
przyczepne do cegieł, kamienia, wyrobów z gliny oraz metalu.
Stosowana głównie do drobnych napraw, uzupełniania szczelin
mniejszych niż 5mm oraz do uszczelniania miejsc przez które
może przedostawać się dym lub gaz. Zastosowanie: • Naprawa
tylnej ściany komory paleniskowej • Łączenie wewnętrznych rur
kominowych • Montaż lub naprawa kominków, pieców i kotłów
ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
WIELKOŚĆ
24
500 g
12
1 kg
6
2 kg
Pojedynczy
5 kg

Produkt przeznaczony jest do stosowania przy budowie pieców
kaflowych, chlebowych, ciepłych obudów kominkowych oraz
wiązania zewnętrzych konstrukcji np. grilli ogrodowych, kominków
itp. Posiada wydłużony czas wiązania, co znacznie ułatwia
budowę, a także daje czas na odpowiednie dopasowanie
elementów. Doskonale nadaje się do zatapiania siatki na płytach
szamotowych przy budowie tzw. ciepłej obudowy kominkowej.
Odporny na temperatury do 750oC.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy
Pojedynczy

OPAKOWANIE
Wiaderko plastikowe
Wiaderko plastikowe
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WIELKOŚĆ
10 kg
20 kg

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy
Pojedynczy

WYSOKOTEMPERATUROWE USZCZELNIACZE I KLEJE
USZCZELNIACZ KOMINKOWY
VITCAS® BFC

KIT MONTAŻOWY
VITCAS® FC
Kit montażowy Vitcas® FC jest wysokotemperaturową, ognioodporną
zaprawą, przeznaczoną do bezpiecznego montażu / łączenia
betonowych wyłożeń przewodów kominowych typu A1 (BS EN1857).
Może być stosowany w kominkach i piecach domowych np. węglowych,
opalanych drewnem lub gazem (w tym w miejscach działania
płomienia). Stosuje się go także jako cement ognioodporny ogólnego
zastosowania w większości przypadków, kiedy występuje bezpośrednia
styczność z płomieniem. Odporny na temperatury do 1250°C.

Czarny kit ogniotrwały do zastosowań domowych i przemysłowych
przy cegłach szamotowych, rusztach, przewodach i cegłach
kominowych, kotłach oraz w innych miejscach narażonych na
działanie wysokich temperatur. Cechuje się doskonałą przyczepnością do cegieł szamotowych, bloczków, kamienia i wyrobów z
gliny. Nie zawiera azbestu. Odporny na temperaturę do 1250°C.

OPAKOWANIE

WIELKOŚĆ

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE

OPAKOWANIE

WIELKOŚĆ

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE

Kartusz

310 ml

12

Kartusz

310 ml

12

USZCZELNIACZ
ŻAROODPORNY
VITCAS® HRS

WYSOKOTEMPERATUROWY

SILIKON VITCAS®

Uszczelniacz Żaroodporny Vitcas® HRS, jest szczeliwem
odpornym na działanie wysokiej temperatury. Przeznaczony do
łączenia i mocowania ceramiki, szkła, metalu oraz innych
materiałów na bazie krzemu. Dzięki bardzo wysokiej adhezji oraz
zdolnościom do wypełniania szczelin, produkt jest szczególnie
polecany do mocowania i łączenia materiałów narażonych na
działanie wysokiej temperatury, do ochrony przeciwpożarowej oraz
do użytku w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie
ognia, np. wnętrza kominków, piece, paleniska etc. Odporny na
działanie temperatury do 1300oC.

Silikon wysokotemperaturowy w kolorze czarnym. Elastyczne szczeliwo
odporne na działanie wysokich temperatur. Maksymalna temperatura
pracy wynosi 300°C. Stosuje go się w miejscach stykających się z
wysoką temperaturą takich jak złącza w kominach, przewody dymowe i
wentylacyjne, piece rurowe, uszczelki samochodowe, złącza piecowe i
kotłowe, filtry w kominach, elementy grzejne, kolektory słoneczne itp.

OPAKOWANIE

WIELKOŚĆ

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE

OPAKOWANIE

WIELKOŚĆ

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE

Kartusz

310 ml

12

Kartusz

310 ml

12

PĘCZNIEJĄCY
USZCZELNIACZ VITCAS® IS

ŻAROODPORNA MASA
SZPACHLOWA VITCAS® HRF

Pozbawiony halogenu, ogniochronny uszczelniacz akrylowy zapewniający 4 godzinną ochronę ogniową. Uszczelniacz posiada znakomite
właściwości dźwiękochłonne.
Przykłady zastosowań: Przeznaczony do uszczelniania nierównych
szczelin wokół systemu rur, połączeń między murem a ramą podczas
montażu okien i drzwi oraz spoinowania połączeń płyt ognioodpornych i
ścianek działowych gdy niezbędne jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Nie jest odporny na stałe zanurzenie w wodzie. Zgodny z normą
BS EN 1366 część 4 która zastąpiła normę BS 476 część 20 dla ochrony
ogniowej oraz BS EN ISO 140-3: 1995 dla akustyki.

®

Żaroodporna Masa Szpachlowa Vitcas HRF może być stosowana do uzupełniania małych pęknięć pojawiających się na
podmurówce komina, w pobliżu kominka lub na łączeniach płyt
cementowych lub płyt z włókien mineralnych. Można ją stosować
także do wolnostojących pieców, kominków oraz kotłów w celu
pokrycia drobnych pęknięć.

OPAKOWANIE

WIELKOŚĆ

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE

Kartusz

310 ml

12

OPAKOWANIE
Kartusz

Żaroodporny Klej do Płytek Vitcas® HRTA jest
wymieszanym na gotowo klejem o specjalnym składzie
do zastosowania w warunkach oddziaływania wysokiej
temperatury, gdzie zwykłe kleje nie pozwalają na
długotrwałe mocowanie płytek. Przeznaczony jest do
zastosowania
w
takich
miejscach
jak
otoczenie kominka, miejsca za kotłami, piecami,
kuchenkami, grzejnikami oraz na drzwiach pieców
grzewczych. Odporny na temperatury do 1000°C.
Kartusz
Pojemnik plastikowy

WIELKOŚĆ
310 ml
5 kg

Ognioodporna Fuga Vitcas® HRG, odporna na działanie
temperatury do 1000ºC, przeznaczona jest do dekoracyjnego spoinowania płytek mocowanych na Ognioodpornym
®
Kleju do Płytek Vitcas HRTA.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
OPAKOWANIE
Wiaderko plastikowe

12
Pojedynczy

Wymieszany na gotowo klej ognioodporny do łączenia
Płyt Wermikulitowych Vitcas®, Płyt Kominkowych
Vitcas® CS oraz Wysokotemperaturowych Płyt Vitcas®
HT. Znajduje zastosowanie w łączeniu płyt między
sobą, a także w mocowaniu ich do ściany - jeżeli
grubość nakładanej warstwy nie przekroczy 5mm. W
przypadku grubszej warstwy należy zastosować
Ognioodporny Klej Vitcas® HB 60.
Odporny na temperatury do 1400 oC.
ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
12
Pojedynczy

www.vitcas.pl

OPAKOWANIE

WIELKOŚĆ

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE

Kartusz

310 ml

12

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
SZKŁA W PIECACH

Służy do czyszczenia kominków, rożnów, piekarników i
grilli. Usuwa nawet trudne, tłuste i spalone plamy jak
również sadzę z cegieł i czarne osady z palenisk.
Rozpuszcza sadzę, substancje smołowe i zapieczony
tłuszcz. Spryskać zimną powierzchnię, pozostawić na
klika minut i wytrzeć za pomocą wilgotnej ściereczki.
Powtórzyć w przypadku uporczywych zanieczyszczeń.

WIELKOŚĆ
650 ml

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy

Wiążący w temperaturze otoczenia klej wysokotemperaturowy na bazie krzemionki. Może być stosowany jako powłoka
ogniotrwała, jako klej do łączenia modułów z włókien
ceramicznych lub laminatów do wymurówki i metalu. Bardzo
dobra przyczepność – kleistość materiału gwarantuje nie
przesuwanie sie modułów przy łączeniu. Maksymalna
temperatura pracy 1260oC.

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
KOMINKÓW I GRILLI

OPAKOWANIE
Rozpylacz

WIELKOŚĆ
2,5 kg

CERAMICZNY KLEJ
OGNIOTRWAŁY VITCAS® CFA

WYSOKOTEMPERATUROWY
KLEJ DO PŁYT VITCAS® BA

OPAKOWANIE
WIELKOŚĆ
Kartusz
310 ml
Pojemnik plastikowy
5 kg

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
12

OGNIOODPORNA FUGA
VITCAS® HRG

OGNIOODPORNY KLEJ
DO PŁYTEK VITCAS® HRTA

OPAKOWANIE

WIELKOŚĆ
310 ml

Szybko i wydajnie usuwa sadzę, smar, smołę, brud oraz
ślady spalenia z powierzchni części szklanych pieców,
piekarników, kominków itp. Doskonale czyści wszystkie
pozostałości po paleniu i pieczeniu z szyb kominkowych i
piecowych. Spryskać zimną powierzchnię, pozostawić na
kilka minut i wytrzeć za pomocą wilgotnej ściereczki.
Powtórzyć w przypadku uporczywych zanieczyszczeń.

OPAKOWANIE
Rozpylacz

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
14

4

WIELKOŚĆ
650 ml

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
14

WYSOKOTEMPERATUROWE PŁYTY, FARBY, CEGŁY SZAMOTOWE
WERMIKULITOWA
ŻAROODPORNA
PŁYTA IZOLACYJNA

PŁYTA KOMINKOWA
VITCAS® CS

Wermikulitowa Żaroodporna Płyta Izolacyjna służy jako
izolacja cieplna, zasuwa kominowa lub zastępcza cegła
żaroodporna. Stosuje się w piecach grzewczych wielopaliwowych, piecach przemysłowych, jako izolacja do sprzętu
AGD, piecach akumulacyjnych, kotłach. Charakteryzuje
się niskim przewodnictwem cieplnym, łatwą obróbką
mechaniczną, wysoką sztywnością i stabilnością. Płyty
wermikulitowe można zastosować w kominkach.
Zmniejszają w komorze spalania wytrącanie się substancji
smolistych. Maksymalna temp. pracy 1100°C. Płyty dostępne
w różnych wzorach: cegła, fala i gładkie.
WIELKOŚĆ
ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
800x600x25mm
Pojedynczy

Płyta Kominkowa Vitcas® CS odznacza się wysoką
odpornością termiczną, dobrymi właściwościami izolacyjnymi
oraz wytrzymałością mechaniczną. Obróbka płyt jest
niezwykle łatwa i można ją wykonywać przy użyciu
standardowych narzędzi do drewna. Płyty używane są do
tworzenia obudowy kominkowej. Mogą być ze sobą łączone
przy użyciu Wysokotemperaturowego Kleju do Płyt
Vitcas® BA. Odporna do 11000C.
WIELKOŚĆ
1000x610x30mm

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy

WERMIKULITOWY WKŁAD
ŻAROWY DO KOMINKA
GAZOWEGO

IMPREGNAT VITCAS®

Impregnat do płyt kominkowych Vitcas® CS służy do
impregnacji powierzchni płyt kominkowych i ich brzegów
oraz powierzchni do której są mocowane.

WIELKOŚĆ
1 ltr

OPAKOWANIE
Kanister

Wymienny wermikulitowy wkład żarowy do kominka
gazowego. Rozkładany bezpośrednio nad tacką palnika
w celu poprawy sprawności energetycznej.
Odporny do 1100°C.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
6

FARBA ŻAROODPORNA
VITCAS®

WIELKOŚĆ
400 ml

WIELKOŚĆ

Zawieszka

200g

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
12

WERMIKULITOWY CEMENT
IZOLACYJNY VITCAS® VIC
Lekki cement wykonany z ekspandowanego wermikulituultra lekkiego kruszywa. Dzięki zastosowaniu wermikulitu
cement jest o ok. 20% lżejszy od normalnego, a warstwa
25mm odpowiada warstwie 50mm normalnego cementu
użytego do izolacji. Nadaje się szczególne tam, gdzie
potrzebny jest materiał o niskiej gęstości, niepalny i o
wysokim stopniu izolacji np. do zastosowania na tylnej
ścianie kominka. Może on również znaleźć zastosowanie
na górnej i dolnej ścianie pieca do pizzy lub pieca
chlebowego. Dostarczany jest w formie suchej mieszanki.
OPAKOWANIE
WIELKOŚĆ ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy
Wiaderko plastikowe
7,5 ltr
Wiaderko plastikowe
Pojedynczy
12,5 ltr

Farby żaroodporne stosuje się na powierzchnie narażone na
działanie wysokiej temperatury (do 800°C) pracujących
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do pokrywania
dekoracyjno-ochronnego. Używa się do malowania i
konserwacji silników, rur wydechowych, kominów, drzwi
pieców, grzejników, kotłów, elementów grilli i kominków,
pieców, rur z parą itd. Odporna również na benzynę, środki
chemiczne i warunki atmosferyczne. Dostępna w kolorach:
czarny, czerwony, srebrny, kremowy i biały.
OPAKOWANIE
Aerozol

OPAKOWANIE

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
6

CEGŁY I PŁYTKI
SZAMOTOWE

OGNIOODPORNY CEMENT
DO PIECÓW CHLEBOWYCH
VITCAS® OC

Cegła szamotowa jest specjalnie wykonaną gęstą cegłą z
gliny, odporną na działanie wysokiej temperatury, do
zastosowań domowych takich jak kominki, cyrkulatory,
piece do ogrzewania, grille, rożny, piece do pizzy, piece do
nagrzewania i wkłady grzewcze. Stosuje się także przy
tworzeniu wolnostojących systemów kominowych.
Odporna do 1300oC.

Ognioodporny Cement Do Pieców Chlebowych jest
zaprawą ogniotrwałą służącą do łączenia cegieł szamotowych lub łączenia części z których budowane są piece do
pizzy/chleba. Może być również używany do budowy grilli
ogrodowych, palenisk oraz wszędzie tam gdzie wymagana
jest odporność na wysoką temperaturę. Zaprawa jest
odporna na wilgoć i nie wymaga podgrzewania by szybciej
wiązała. Produkt jest odporny na działanie deszczu i mrozu.
Ognioodporny na działanie temperatury do 1200oC.

OPAKOWANIE WIELKOŚĆ
ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Karton
230x114x32mm
6
Pojedynczy 230x114x64mm
Pojedynczy

OPAKOWANIE
Wiaderko plastikowe
Wiaderko plastikowe

Szamotowe Kręgi Akumulacyjne Vitcas® do montowania
wzdłuż stalowej rury dymowej, nad wkładem kominka.
Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami akumulacyjnymi i przewodnictwem cieplnym. Pozwalają na
skuteczne odzyskanie energii cieplnej z kominka. Zamiast
wypuszczać ciepło do komina, dzięki specjalnym materiałom
użytym do ich wykonania, akumulują i oddają ciepło przez
wiele godzin. Jest to bezpieczny i tani sposób na dłuższe
utrzymanie ciepła w pomieszczeniu.
Wysokość – 200mm, Średnica wewnętrzna – 200mm,
Średnica zewnętrzna – 360mm

Dekoracyjna cegła szamotowa o gładkiej powierzchni
o
odporna do 1200 C. Używane przy budowie grilli,
pieców, kominków, pieców chlebowych i do pizzy.
Dostępna w kolorach:
Czarny
Brązowy
Czerwony
Żółty
Biały
WIELKOŚĆ
220x55x40mm
220x55x50mm
220x110x30mmm

WIELKOŚĆ
200 x 200 x 360 mm

AKUMULACYJNE PŁYTY
PALENISKOWE VITCAS®
(efekt cegły lub fali)

Szamotowe Płyty Vitcas® przeznaczone są do
tworzenia ciepłej obudowy kominka. Charakteryzują
się bardzo dobrymi właściwościami akumulacyjnymi i
przewodnictwem cieplnym. Ciepło z nagrzanych płyt
jest wypromieniowywane do pomieszczenia, a ich
solidna budowa i zastosowane komponenty
sprawiają, że mamy niemal nieograniczone
możliwości tworzenia form konstrukcyjnych.

Dostępne w kolorach:
Żółty
Biały

www.vitcas.pl

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy

PŁYTY SZAMOTOWE
VITCAS®

Płyty przeznaczone są do wykładania komory
paleniskowej oraz budowy kanałów akumulacyjnych.
Dzięki
niezwykle
uniwersalnemu
zastosowaniu Akumulacyjne Płyty Paleniskowe
®
mogą być również używane do
Vitcas
wykonywania obudowy kominkowej.

WIELKOŚĆ
500 x 220 x 25 mm

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy
Pojedynczy

AKUMULACYJNE KRĘGI
SZAMOTOWE VITCAS®

KOLOROWE
CEGŁY SZAMOTOWE

Rodzaj
Cegła Szamotowa
Cegła Szamotowa - L
Cegła Szamotowa

WIELKOŚĆ
10 kg
20 kg

WIELKOŚĆ ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
OPAKOWANIE
Pojedynczy
1000 x 500 x 30 mm
Paleta
Pojedynczy
700 x 400 x 30 mm
Paleta

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy

5

SZNURY I TAŚMY ŻAROODPORNE
SZNUR USZCZELNIAJĄCY
DO PIECÓW - BIAŁY

SZNUR USZCZELNIAJĄCY
DO PIECÓW - CZARNY

Stosowany najczęściej do uszczelniania szyb, drzwiczek
wkładu kominkowego lub piecyka, komór, pokryw, rur
dymowych oraz łączenia układu kominowego z urządzeniami. Do montażu zalecany klej ogniotrwały. Długość 2 metry.
o
Odporny do 550 C.
OPAKOWANIE
Zawieszka
Zawieszka
Zawieszka
Zawieszka
Zawieszka
Zawieszka

WIELKOŚĆ
3mm
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm

Stosowany najczęściej do uszczelniania szyb, drzwiczek
wkładu kominkowego lub piecyka, komór, pokryw, rur
dymowych, oraz łączenia układu kominowego z
urządzeniami. Do montażu zalecany klej ogniotrwały.
o
Długość 2 metry. Odporny do 550 C.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
12
12
12
12
12
12

OPAKOWANIE
Zawieszka
Zawieszka
Zawieszka
Zawieszka

Zawiera: 2 m sznura, klej do sznurów oraz rękawice ochronne.

Zawiera: 2 m sznura, klej do sznurów oraz rękawice ochronne.

WIELKOŚĆ
6mm
8mm
10mm
12mm

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
12
12
12
12

ZESTAW DO WYMIANY
SZNURA W PIECACH
– BIAŁY

ZESTAW DO WYMIANY
SZNURA W PIECACH
– CZARNY

OPAKOWANIE
Zawieszka
Zawieszka
Zawieszka
Zawieszka

WIELKOŚĆ
6mm
8mm
10mm
12mm

OPAKOWANIE
Zawieszka
Zawieszka
Zawieszka
Zawieszka
Zawieszka

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
12
12
12
12

WIELKOŚĆ
3mm
6mm
8mm
10mm
12mm

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
12
12
12
12
12

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA
DO SZYB PIECÓW
– CZARNA I BIAŁA

SZNUR DO IZOLACJI
CIEPLNEJ

Stosowana jako uszczelka do uszczelnienia szyb pieców
w drzwiczkach i otworach pieców grzewczych, wykonana
z wysokiej jakości włókien szklanych. Dzięki warstwie
samoprzylepnej uzyskujemy szybki i wygodny montaż.
Długość 2 metry. Odporna do 550oC.

Sznur do izolacji cieplnej służy do wypełniania szczelin.
Stosuje się go np. w szczelinach między obudową
kominka a dolotem do komina, między płytą tylną kominka
a obudową kominka, przewodach wodnych i parowych,
kotłach, zbiornikach. Jest również idealnym materiałem do
izolowania
rurociągów
nagrzewających
się
do
temperatury do 550oC.

WIELKOŚĆ ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
OPAKOWANIE
12
10mm x 2mm (Czarna)
Zawieszka
12
Zawieszka 15mm x 2mm (Czarna i Biała)
12
25mm x 2mm (Biała)
Zawieszka

OPAKOWANIE
Zawieszka
Zawieszka

ŻAROODPORNY
KLEJ DO SZNURÓW
- BIAŁY i CZARNY

WIELKOŚĆ
30 ml
125ml

Taśma drabinkowa ma splot tkaninowy na zewnętrznych
krawędziach i bardziej otwarty w środku celem ułatwienia
montażu. Stosowana jako zamiennik uszczelnienia z
włókien szklanych. Długość 2 metry.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
30
12

OPAKOWANIE WIELKOŚĆ ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Zawieszka
25mm x 3mm
12

SZNUR ŻAROODPORNY

TAŚMA ŻAROODPORNA

Sznur żaroodporny wykonywany jest włókna szklanego i służy do
uszczelniania miejsc, gdzie wymagana jest odporność na działanie
podwyższonej temperatury. Zwykle stosowany jest do łączenia
systemów kominowych z piecami oraz do uszczelnień zewnętrznych
i wewnętrznych drzwiczek pieca a jego korpusem. Temperatura do
550oC. Zaleca się montowanie za pomocą kleju do sznurów.
OPAKOWANIE
WIELKOŚĆ ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy
Zwój
3mm
Pojedynczy
Zwój
6mm
Pojedynczy
Zwój
8mm
Pojedynczy
Zwój
10mm
Pojedynczy
Zwój
12mm
Pojedynczy
Zwój
15mm
Pojedynczy
Zwój
20mm

TAŚMA ŻAROODPORNA (sznur płaski) wykonywana jest
z przędzy z teksturowanego włókna szklanego i służy do
izolacji okiennych paneli szklanych w drzwiczkach pieców.
Temperatura znamionowa do 550oC. Zastępuje azbest.
Dostępna jako samoprzylepna i zwykła. Taśmę zwykłą
należy stosować z klejem do sznurów.
OPAKOWANIE
WIELKOŚĆ ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy
Zwój
10mm x 2mm (Czarna)
Zwój 15mm x 2mm (Czarna i Biała) Pojedynczy
Pojedynczy
Zwój
25mm x 2mm (Biała)

SZNUR ŻAROODPORNY
– KWADRATOWY

WYSOKOTEMPERATUROWA
TAŚMA

Kwadratowe sznury żaroodporne stosowane są jako
uszczelka lub izolacja cieplna w piecach, kotłach etc. Są
odporne na działanie płomieni oraz środków chemicznych. Materiały z których wykonane są sznury nie
stanowią zagrożenia dla zdrowia użytkowników.
ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
OPAKOWANIE WIELKOŚĆ
Pojedynczy
6mm x 6mm
Zwój
Pojedynczy
8mm x 8mm
Zwój
Pojedynczy
10mm x 10mm
Zwój
Pojedynczy
12mm x 12mm
Zwój
Pojedynczy
15mm x 15mm
Zwój
Pojedynczy
20mm x 20mm
Zwój

Taśma wysokotemperaturowa do układów wydechowych.
Przeznaczona do owijania układów wydechowych aby
dłużej utrzymywać podwyższoną temperaturę i poprawiać
wydajność silnika. Wstępna obróbka cieplna ogranicza
ilość dymu/spalin podczas pierwszego użycia.

WIELKOŚĆ
ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
OPAKOWANIE
50mm x 1,5mm
Pojedynczy
Zwój

www.vitcas.pl

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
12
12

TAŚMA DRABINKOWA

Klej do sznurów jest klejem żaroodpornym wytrzymującym
bardzo wysokie temperatury. Stosowany jest do mocowania uszczelek z lin, taśm, sznurów z włókna szklanego do
drzwiczek kuchenek, pieców, kotłów, oraz innych urządzeń
grzewczych. Klej schnie od 6 do 12 godzin. Odporny do
1000oC.

OPAKOWANIE
Butelka
Butelka

WIELKOŚĆ
20mm
25mm

6

SZNURY I TAŚMY ŻAROODPORNE
TERMOIZOLACYJNE RĘKAWY
VITCAS®

SZNUR DO IZOLACJI
CIEPLNEJ
Sznur do izolacji cieplnej służy do wypełniania szczelin.
Stosuje się go np. w szczelinach między obudową kominka a
dolotem do komina, między płytą tylną kominka a jego
obudową, przewodach wodnych i parowych, kotłach,
zbiornikach. Jest również idealnym materiałem do izolowania
rurociągów nagrzewających się do temperatury do 550oC.

Termoizolacyjny Rękaw Vitcas® wykonany z
materiałów z włókien szklanych, odporny do 600oC.
Tworzy izolację dla rury dymowej, chroniąc jej
otoczenie
przed
oddziaływaniem
wysokich
temperatur.
Rękaw przeznaczony jest na rury o średnicy
od 125 mm do 200 mm. Wysokość rękawa - 1 metr.

OPAKOWANIE
Zwój
Zwój
Zwój
Zwój
Zwój

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
OPAKOWANIE
ROZMIAR
Pojedynczy
Karton
125 - 200mm x 1m

Akrylowa tkanina z włókien szklanych 0.45mm X 1m (550oC)
Tkanina pokryta folią aluminiową 1.5mm X 1m (550oC)
Tkanina pokryta grafitem 1.5mm X 1m (750oC)
Tkanina szklana 1.5mm X 1m (550oC)
Tkanina pokryta wermikulitem 1.4mm X 1m(1000oC)
Filc z włókien szklanych 10mm X 1m (550oC)
Tkanina z włókien krzemionkowych 84 - 0.7mm X 910mm (1200oC)
Tkaniny z włókien krzemionkowych 88 - 1,3mm X 910mm (1200oC)
Tkaniny z włókien ceramicznych 2mm X 1m (1200oC)
Tkanina z włókien krzemionkowych 84+wermikulit 0.7 X 910mm (1400oC)

Koszulka diagonalna wykonana z włókien szklanych.
Przykłady zastosowania: izolacja termiczna kabli
elektrycznych, przewodów, węży, rur oraz systemów
hydraulicznych.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
ROZMIAR
Pojedynczy
10mm x 3mm
Pojedynczy
15mm x 3mm
Pojedynczy
20mm x 3mm

OPAKOWANIE
Zwój

Nici z włókna szklanego pokryte PTFE.
Nici krzemionkowe.

Przykłady
zastosowania:
uszczelnienie
piekarników, pieców oraz zasuw.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy
Pojedynczy
Pojedynczy

OPAKOWANIE
Zwój

Miękka, wysokotemperaturowa uszczelka ceramiczna
zapewniająca szczelność np. pomiędzy panelami pieców.
Odporna do 1260oC.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
ROZMIAR
Pojedynczy
30mm x 30mm
Pojedynczy
20mm x 40mm

OPAKOWANIE
Zwój
Zwój

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
ROZMIAR
Pojedynczy
50mm x 3mm
Pojedynczy
75mm x 3mm
Pojedynczy
100mm x 3mm

OPAKOWANIE
Rolka

ROZMIAR
30mm

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
1

SIATKA Z WŁÓKIEN
SZKLANYCH

TAŚMA ALUMINIOWA
VITCAS®

Siatka pokryta żywicą akrylową posiada doskonałą
wodoodporność, odporność na działanie zasad,
elastyczność oraz trwałość. Dostępna w rolkach oraz w
postaci taśm do zastosowania z Klejem Ognioodpornym
Vitcas® HB60 lub Gładzią Ognioodporną Vitcas® HRP.
Przykłady zastosowania: stosowana jako zbrojenie
tynków wewnętrznych i zewnętrznych, elementów
izolacyjnych systemów wykończeniowych itp.

Aluminiowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 50mm.
Przeznaczona do izolacji i uszczelniania rur w ogrzewnictwie
oraz wentylacji.

www.vitcas.pl

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy
Pojedynczy

Taśmy elektro-cieplne dla transformatorów, silników elektrycznych i cewek.
Odporne do 300oC.

Przykłady zastosowania: osłony izolacyjne rur i kabli,
złącza kompensacyjne oraz wysokotemperaturowe
uszczelnienia.

50mm

ROZMIAR
10mm x4mm
6mm x3mm

TAŚMY
ELEKTRO - CIEPLNE

TAŚMY CERAMICZNE

ROZMIAR

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
ROZMIAR
Pojedynczy
3 x 3 x 30 mm

CERAMICZNA
USZCZELKA 1260oC

Przykłady
zastosowania:
uszczelnianie
drzwi
piekarników, pieców, kotłów, pieców do wypału, w hutach
aluminium, stoczniach, elektrowniach oraz w zakładach
petrochemicznych.

OPAKOWANIE
Rolka

drzwi

WYSOKOTEMPERATUROWA

CERAMICZNE SZCZELIWA
KWADRATOWE I PROSTOKĄTNE

OPAKOWANIE
Zwój
Zwój
Zwój

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy

Taśma Uszczelniająca TYP-P zbudowana jest z rdzenia
sznura owinętego materiałem z włókna szklanego.
Kształt taśmy przypomina literę P.

Przykłady zastosowania: do zszywania rękawic, poduszek
powietrznych, ogniochronnych ubrań, izolacyjnych
pokrowców na przewody kominowe lub rury spalinowe
oraz do wykańczania innych materiałów stosowanych w
przemyśle i odpornych na wysoką temperaturę.

OPAKOWANIE
Zwój
Zwój

DŁUGOŚĆ
50 mtr

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
„ TYP - P”

NICI DO SZYCIA

RODZAJ
ROZMIAR
Nici z włókna szklanego 0.38
Nici krzemionkowe
0.46
Nici kevlarowe
0.39

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy
Pojedynczy
Pojedynczy
Pojedynczy
Pojedynczy

WYSOKOTEMPERATUROWE
TKANINY

KOSZULKI Z WŁÓKIEN
SZKLANYCH

OPAKOWANIE
Zwój
Zwój
Zwój

ROZMIAR
20mm
25mm
30mm
40mm
50mm

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
1

OPAKOWANIE
Rolka
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ROZMIAR
5mm x 5mm

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy

OCHRONA INSTALACJI C.O, WODNYCH I KLIMATYZACJI
INHIBITOR KOROZJI DO
INSTALACJI C.O. VITCAS®

KONCENTRAT
INHIBITORA KOROZJI DO
INSTALACJI C.O. VITCAS®

Inhibitor korozji do instalacji centralnego ogrzewania
Vitcas® jest środkiem uniwersalnym, przewidzianym
szczególnie do ochrony całej instalacji c.o. przed
kamieniem kotłowym, szlamem i korozją. Nadaje się do
zbiorników opadowych z tworzywa sztucznego i włókna
szklanego oraz wszystkich metali stosowanych w
układach centralnego ogrzewania w tym żelaza, stali,
mosiądzu, miedzi i aluminium. Inhibitor nadaje się również
do układów mikrootworowych wykonanych z przewodów z
tworzyw sztucznych. Nie zawiera oleju mineralnego.

Chroni przed korozją i tworzeniem się kamienia kotłowego
zapewniając sprawność instalacji. Nadaje się do instalacji
wykonanych z różnych metali, w tym aluminium. 1 kartusz
wystarcza na 100 litrów (około 10 pojedynczych
grzejników).

OPAKOWANIE
Kanister

WIELKOŚĆ
1 litr

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
12

OPAKOWANIE
Kartusz

CH-LS uszczelnia przecieki w niedostępnych miejscach i na
cieknących złączach instalacji c.o. Nadaje się do stosowania w
zbiornikach z tworzyw sztucznych, układach mikrootworowych
i do wszystkich metali (w tym aluminium) stosowanych w
instalacjach c.o. Jest to produkt do wewnętrznego uszczelniania przecieków, który pomaga uniknąć kosztownych napraw.
Można go zastosować do uszczelniania małych przecieków i
cieknących złączy. Nie zablokuje pompy, zaworów, ani
odpowietrzeń. Miękka uszczelka utworzy się po 1 do 24 godzin
po wprowadzeniu do obiegu. Środek do uszczelniania jest
zgodny ze wszystkimi produktami do uzdatniania wody.
WIELKOŚĆ
1 litr

Uszczelniacz przecieków wewnętrznych służy do małych
przecieków i przeciekających złączy, które redukują
ciśnienie w instalacji. Skuteczność uzyskuje w ciągu 1 do
24 godzin. 1 kartusz wystarcza na 100 litrów (około 10
pojedynczych grzejników)

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
12

OPAKOWANIE
Kartusz

PREPARAT CZYSZCZĄCY
INSTALACJE C.O.
VITCAS® CH-SC

WIELKOŚĆ
1 litr

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
12

OPAKOWANIE
Kartusz

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
12

OPAKOWANIE
Kartusz

WIELKOŚĆ
310ml

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
5

PASTA ANAEROBOWA
VITCAS® (PTFE Liquid)
Pasta anaerobowa Vitcas® PTFE jest jednoskładnikowym
produktem przeznaczonym do uszczelniania metalowych
połączeń gwintowych w instalacjach. Produkt zapewnia
natychmiastowe uszczelnienie oraz ulega szybkiemu
utwardzeniu.

®

Pasta do połączeń gwintowych VITCAS
jest
nietwardniejącym materiałem do uszczelniania połączeń
gwintowanych rur w instalacjach wodno-kanalizacyjnych.
Przeznaczona do zastosowania z wodą zimną i gorącą,
gazem ziemnym, LPG i parą o niskim ciśnieniu do 7 bar
oraz temperaturze do 200°C.

WIELKOŚĆ
400ml

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
5

Redukuje hałas kotła, eliminuje wrzenie i przywraca
sprawność wymiany ciepła. Nadaje się do wszystkich
typów kotłów. 1 kartusz wystarcza na 100 litrów (około 10
pojedynczych grzejników)

PASTA DO POŁĄCZEŃ
GWINTOWYCH VITCAS®

OPAKOWANIE
Pojemnik plastikowy

WIELKOŚĆ
310ml

KONCENTRAT
REGENERATORA INSTALACJI
I KOTŁÓW C.O. VITCAS® BNS

Jest to bezkwasowy środek do usuwania kamienia. Pozostaje w
układzie przez cały okres jego użytkowania. Środek ten nadaje się
do stosowania w zbiornikach z tworzyw sztucznych, układach
mikrootworowych i do wszystkich metali stosowanych w instalacjach
c.o. Hałas w kotle jest zwykle spowodowany osadzaniem się
kamienia i tworzeniem się osadów z mułu na powierzchniach
wymiennika ciepła. Osady te redukują również wymianę ciepła co
powoduje wzrost kosztów ogrzewania i skraca żywotność kotła.
BNS usunie osady kamienia kotłowego, szlamu i zapobiegnie ich
ponownemu tworzeniu przywracając tym samym sprawność grzania,
redukując hałas i wydłużając żywotność kotła oraz całej instalacji.
WIELKOŚĆ
1 litr

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
5

Rozpuszcza szlam, kamień kotłowy i osady w instalacji,
które są zwykle powodem występowania niedogrzanych
miejsc w grzejnikach. Przywraca cyrkulację i poprawia
sprawność grzania. Preparat do czyszczenia instalacji
powinien być stosowany również w nowych instalacjach i
po wymianie elementów w starszych. 1 kartusz wystarcza
na 100 litrów (około 10 pojedynczych grzejników).

REGENERATOR INSTALACJI
I KOTŁÓW C.O. VITCAS® BNS

OPAKOWANIE
Kanister

WIELKOŚĆ
310ml

KONCENTRAT DO CZYSZCZENIA
INSTALACJI C.O. VITCAS® CH-SC

Preparat do czyszczenia instalacji centralnego
ogrzewania Vitcas® CH-SC usuwa z nowych instalacji
pozostałości topnika i przywraca cyrkulację w starych
instalacjach, w których występuje szlam. Preparat
powinien być stosowany również w momencie, kiedy
wymieniane są elementy instalacji lub istniejąca instalacja
podlega rozbudowie. Nadaje się do stosowania w
zbiornikach z tworzyw sztucznych, mikrootworowych i z
metalu (w tym z aluminium) stosowanych w instalacjach
centralnego ogrzewania.
OPAKOWANIE
Kanister

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
5

KONCENTRAT ŚRODKA DO
USZCZELNIANIA PRZECIEKÓW
VITCAS® CH-LS

USZCZELNIACZ
PRZECIEKÓW WEWNĘTRZNYCH
VITCAS® CH-LS

OPAKOWANIE
Kanister

WIELKOŚĆ
310ml

Utwardzony produkt jest odporny na działanie
rozpuszczalników,
wodoodporny
oraz
wytrzymuje
działanie temperatur do 150°C. Niska odporność
mechaniczna pozwala na jego bezproblemowe usuwanie.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
24

OPAKOWANIE
Tubka

WIELKOŚĆ
50g

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
12

INHIBITOR
ANTYMROZOWY VITCAS®
Środek zapobiegający zamarzaniu na bazie glikolu,
przeznaczony do układów centralnego ogrzewania, w
instalacjach
klimatyzacyjnych
oraz
chłodniczych.
Nietoksyczny i nielotny. Nadaje się do stosowania ze stalą,
stalą nierdzewną, mosiądzem, miedzią, aluminium oraz
wszystkimi tworzywami sztucznymi zwykle stosowanymi w
konstrukcji instalacji c.o. Zastosowanie preparatu całkowicie
zabezpieczy instalacje c.o. przed mrozem i korozją. Dozowanie - 25 litrów na 100 litrów wody w instalacji.
OPAKOWANIE
Kanister

www.vitcas.pl
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WIELKOŚĆ
5 litrów

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
3

CERAMICZNE MATERIAŁY WŁÓKNISTE I PRODUKTY OGNIOTRWAŁE
PAPIER Z WŁÓKIEN
CERAMICZNYCH

MATA Z WŁÓKIEN
CERAMICZNYCH

Papier z włókien ceramicznych jest lekkim materiałem
ogniotrwałym przetwarzanym z mieszanki włókien z tlenku
glinu i krzemionki w elastyczny, jednolity arkusz. Ogniotrwały
papier z włókien ceramicznych jest bardzo elastyczny i łatwy
do cięcia, charakteryzuje się gładką powierzchnią, nadaje
się idealnie do wykonywania uszczelek i zastosowań
uszczelniających.

Mata z włókien ceramicznych złożona jest z długich,
elastycznych, przeplatanych włókien wykonanych na drodze
procesu "wydmuchiwania" i "przędzenia", co daje wytrzymałą, lekką i trwałą matę do zastosowań w zakresie temperatur
od 1260oC do 1600oC. Ognioodporna mata z włókien
ceramicznych posiada żaroodporność twardych materiałów
ogniotrwałych i pięć razy wyższą zdolność izolacyjną.
OPAKOWANIE
Karton
Karton
Karton

WIELKOŚĆ

14640x610x13mm
7320x610x25mm
3660x610x50mm

ILOŚĆ W ROLCE (m2)
8.93
4.46
2.20

OPAKOWANIE
Karton
Karton
Karton
Karton

ILOŚĆ W KARTONIE
1
1
1

PŁYTY Z WŁÓKIEN
CERAMICZNYCH

KLEJ SILCAS CFA

Ceramiczny Klej Ogniotrwały jest zaprawą na bazie
krzemionki, utwardzaną na powietrzu, odporną na działanie
wysokich temperatur. Może być stosowana jako powłoka
ognioodporna lub klej do łączenia modułów z włókien
ceramicznych bądź laminatów do wymurówki lub metalu. Klej
należy nakładać bezpośrednio na wymurówkę lub stal, nie na
włókno ceramiczne. W przypadku stosowania zaprawy jako
powłoki ognioodpornej zabezpieczającej przed gazem lub
płynnym metalem,
można ją rozcieńczyć wodą.
Maksymalna temperatura stosowania to 1260°C /2300°F.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
WIELKOŚĆ
4
1200x1000x25mm
2
1200x1000x50mm

OPAKOWANIE
WIELKOŚĆ
Wiaderko plastikowe
5 kg
25 kg
Wiaderko plastikowe

Vitcas Premium 1P jest masą uszczelniającą do
zastosowania przy produkcji lub przy ponownym
wylewaniu łożysk z białego metalu. W czasie odlewania
białego metalu, metodą odśrodkową lub statyczną, szereg
elementów musi zostać zabezpieczonych przez dostępem
białego metalu np. podstawa łożyska, pierścień głowicy,
otwory olejowe i na kołki itp. Maksymalna temperatura
pracy 1400°C. Masa Premium 1P jest łatwa do nakładania
i kiedy jej przyleganie do gorącego łoża montażowego lub
trzpienia jest doskonałe, nie przylega ona do rękawic,
upraszczając czynność uszczelniania.

Vitcas®

Utwardzacz
CFR jest mieszanką na bazie krzemu
przeznaczoną do pokrywania powierzchni mat, modułów
oraz płyt z włókien ceramicznych, a także próżniowo
formowanych komponentów. Tworzy twardą powłokę
uszczelniającą oraz zabezpieczającą powierzchnię
przed erozją.

WIELKOŚĆ
5 ltr

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
3

OPAKOWANIE
Wiaderko plastikowe

Biała zaprawa / klej ogniotrwały o bardzo gładkiej
konsystencji, wymieszana na gotowo, wiążącas na
powietrzu. Maksymalna temperatura pracy 1425oC.
Przykłady zastosowania: wykorzystywana do wiązania i
łączenia wszystkich cegieł izolacyjnych, w szczególności
białych cegieł izolacyjnych gdzie kolor jest istotny np: w
piecach do wypalania ceramiki. Szeroko stosowana w
przemyśle odlewnictwa precyzyjnego w odlewaniu
metodą wosku traconego, jako klej do łączenia maty
izolacyjnej z włókna ceramicznego do form odlewniczych.
WIELKOŚĆ
25 kg

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy

PACK

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy
Pojedynczy

OPAKOWANIE
WIELKOŚĆ
Wiaderko plastikowe
25 kg

www.vitcas.pl

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy

POWŁOKA CYRKONOWA
ZIRCON PAINT

Betony ogniotrwałe można zastosować do tworzenia
monolitycznych wyłożeń wszelkiego rodzaju pieców i pieców
do wypalania. Można je podzielić na następujące
podkategorie: konwencjonalne, o niskiej zawartości żelaza, o
niskiej zawartości cementu oraz izolacyjne do montażu za
pomocą torkretowania lub ręcznie. Betony ogniotrwałe
wytwarzane są z szeregu surowców w tym szamotu,
andaluzytu, boksytu, mulitu, korundu, płytkowego tlenku glinu,
węglika krzemu, a do celów izolacyjnych można zastosować
zarówno perlit jak i wermikulit.
WIELKOŚĆ
25 kg

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
-

Szybkoschnący cement o wysokiej wytrzymałości Rapidcas N20 jest specjalnie opracowaną mieszanką
piasku i cementu, łatwą w użyciu i zacieraniu, która została
zaprojektowana tak, aby zastygać w czasie około 60 minut.
Zachowuje się zadowalająco nawet w najtrudniejszych
warunkach, np. miejscach dopuszczanych do ruchu
drogowego w przeciągu 2 godzin. Ma dobrą wytrzymałość
wiązania szczególnie, kiedy jest używany w połączeniu z
podkładem polimerowym, który można również zastosować
z korzyścią jako 10% dodatek do wody zarobowej.

BETONY OGNIOTRWAŁE

OPAKOWANIE
Wiaderko plastikowe

OPAKOWANIE
WIELKOŚĆ
Paleta
230x114x76mm

SZYBKOSCHNĄCY CEMENT
RAPIDCAS-N20

Wiążąca na powietrzu, gotowa do użycia zaprawa,
przeznaczona do nakładania kielnią lub szpachlowania.
Tworzy mocne, ulegające wysuszeniu na powietrzu wiązanie
z wszystkimi typami cegieł ogniotrwałych w temperaturze
pracy do 1700ºC /3100ºF. Przykłady zastosowania:
układanie cegieł ogniotrwałych, cegieł izolacyjnych oraz
materiałów z włókien ceramicznych: mat / płyt / modułów etc.
WIELKOŚĆ
5 kg
25 kg

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy

Izolacyjne cegły ogniotrwałe charakteryzują się małą
przewodność termiczną i niską akumulacją ciepła. Mogą
być stosowane jako warstwa wyłożenia ogniotrwałego lub
jako izolacja dodatkowa dla wymurówki o większej
gęstości.Temperatura klasyfikacyjna od 1260°C do 1650°C

WYSOKOGLINOWA
ZAPRAWA/KLEJ
OGNIOTRWAŁY VITSET 45

OPAKOWANIE
Wiaderko plastikowe
Wiaderko plastikowe

WIELKOŚĆ
10 kg

IZOLACYJNE CEGŁY
OGNIOTRWAŁE

KLEJ OGNIOTRWAŁY
SILCAS M

OPAKOWANIE
Wiaderko plastikowe

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy
Pojedynczy

VITCAS® PREMIUM 1P

UTWARDZACZ VITCAS® CFR

OPAKOWANIE
Kanister

ILOŚĆ W KARTONIE
1
1
1
1

WYSOKOTEMPERATUROWY

Ognioodporna płyta z włókien ceramicznych jest
formowanym próżniowo produktem wytrzymującym
większe prędkości gazów niż mata z włókien
ceramicznych. Jest ona idealna do wykładania pieców,
kanałów kotłowych i kominowych ze względu na niską
przewodność cieplną i niską pojemność cieplną powodując
skrócenie czasów cyklów i szybszy dostęp w przypadku
konserwacji.
OPAKOWANIE
Karton
Karton

ILOŚĆ W ROLCE (m2)
30.5
18.3
12.2
6.1

WIELKOŚĆ
50000x610x1mm
30000x610x2mm
20000x610x3mm
10000x610x5mm

Powłoki cyrkonowe. Cyrkon posiada dobrą odporność na
alkalia w ciekłym szkle i żużlu metalowym. Jest szczególnie
skuteczny w przypadku kontaktu ze stopami aluminium.
Równie dobrą skuteczność osiąga nakładany na cegły
ogniotrwałe lub monolityczne wyłożenia glinokrzemianowe.
Cyrkon posiada dobre właściwości związane z brakiem
zwilżalności, istnieją również dowody, że cyrkon pomaga w
tworzeniu się korundu. Maksymalna temperatura
stosowania to 1750°C /3180°F
OPAKOWANIE
WIELKOŚĆ
Wiaderko plastikowe
2,5 ltr

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy
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ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE
Pojedynczy

PIECE CHLEBOWE I DO PIZZY OPALANE DREWNEM

PODWÓJNY PIEC
CHLEBOWY VITCAS® CASA

PIEC CHLEBOWY
VITCAS® CASA
Piec chlebowy Vitcas® Casa jest ręcznie
produkowanym piecem z wysokiej jakości
materiału żaroodpornego.

Podwójny piec chlebowy Vitcas® Casa jest
ręcznie produkowanym piecem z wysokiej
jakości materiału żaroodpornego.

Ilość pizzy: 1 lub 2 jednorazowo

Ilość pizzy: 3 lub 4 jednorazowo.

Wielkość:
370 mm głęboki x 400 mm wysoki x
600 mm szeroki.

Wielkość:
860 mm głęboki x 400 mm wysoki x
600 mm szeroki.

PIEC CHLEBOWY
VITCAS® POMPEII

PIECE CHLEBOWE
VITCAS®
Seria pieców chlebowych Vitcas® przeznaczona jest
dla bardziej wymagających użytkowników. Wykonane są z wysokiej jakości materiałów żaroodpornych
oraz kolorowych cegieł szamotowych. Pokryte są
specjalnym materiałem izolacyjnym.
Vitcas S
Rozmiar: 600mm x 600mm x 350mm
Vitcas M
Rozmiar: 850mm x 850mm x 450mm
Vitcas L
Rozmiar: 1000mm x 1000mm x 500mm

Taca na Pizzę Okrągła

Termometr z Sondą 500oC

Drzwi do Pieca Chlebowego wraz z
Żaroodporną Szybą i
Termometrem do 500oC

Taca na Pizzę Kwadratowa

Wolnostojący
Termometr 500oC

Drzwi do Pieca Chlebowego z
Termometrem do 500oC

www.vitcas.pl

Piece chlebowe Vitcas® Pompeii
są
ręcznie produkowanymi piecami z wysokiej
jakości
materiałów
żaroodpornych
odpornych na działanie bardzo wysokich
temperatur.
Produkowane są w czterech rozmiarach.
Pompeii 80:
Rozmiar: 800mm x 800mm x 400mm
Pompeii 100:
Rozmiar: 800mm x 1000mm x 400mm
Pompeii 120:
Rozmiar:800mm x 1200mm x 400mm
Pompeii 140:
Rozmiar:800mm x 1400mm x 400mm

Szczotka do Czyszczenia
Pieca Chlebowego

Termometr do
Pieca Chlebowego 500oC

Żaroodporne Rękawice do
Pieca Chlebowego, Kominka, Grilla

10

Metalowa Łopatka do Pizzy

Kolano z Blachy
Nierdzewnej

Czopuch do Budowy
Pieca Chlebowego, Grilla itp.

Drewniana Łopatka do Pizzy

Komin z Blachy
Nierdzewnej

Ochronny Pokrowiec
na Piec Chlebowy Vitcas

System Instalacji Tynku i Gładzi Ognioodpornych Vitcas®
ŚCIANA

Żaroodporna Masa Szpachlowa
VITCAS HRF
R

Gładź Ognioodpora VITCAS HRP
R

max. 6mm

Tynk Ognioodporny VITCAS FR

min. 10mm

R

Grunt VITCAS PVA
R

STREFA ODD
WYSOKIEJ TEZIAŁYWANIA
MPERATURY
600mm

300mm
300mm

300mm

System Instalacji Płyt VITCAS® HT oraz Ognioodpornej Gładzi
ŚCIANA

max. 6mm

Gładź Ognioodporna VITCAS HRP
R

Grunt VITCAS PVA
R

Wysokotemperaturowa Taśma VITCAS

R

Wysokotemperaturowa Płyta VITCAS HT
R

STREFA ODDZIAŁY
WYSOKIEJ TEMPE WANIA
RATURY

Klej Ognioodporny VITCAS HB 60 lub
Wysokotemp. Klej Do Płyt VITCAS BA
R

R

600mm

300mm

Grunt VITCAS PVA
R

300mm

300mm

www.vitcas.pl
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KOMINEK WOLNOSTOJĄCY
Grunt

Silikon Wysokotemperaturowy VITCAS

R

PVA

Tynk Ognioodporny

Żaroodporna Farba VITCAS

R

FR

HRP

Gładź Ognioodporna

Uszczelniacz Kominkowy VITCAS BFC
R

Izolacyjna Płyta Wermikulitowa VITCAS

R

Fuga Żaroodporna VITCAS HRG
R

Żaroodporny Klej Do Plytek
VITCAS HRTA
R

Grunt VITCAS PVA
R

KOMINEK WOLNOSTOJĄCY WE WNĘCE ŚCIANY
Uszczelniający Sznur Żaroodporny oraz
Ognioodporny Klej do Sznurów VITCAS

Silikon WysokotemperaturowyVITCAS

R

R

Żaroodporna FarbaVITCAS

R

Uszczelniający Sznur lub Taśma Żaroodporna
Uszczelniacz Kominkowy VITCAS BFC

Ognioodporna Płyta Wermikulitowa VITCAS

R

R

Grunt VITCAS PVA
R

Tynk Ognioodporny VITCAS FR
R

Żaroodporna Zaprawa
WyrównawczaVITCAS HPS
R

Ognioodporna Płyta WermikulitowaVITCAS

R

Grunt VITCAS PVA
R

Żaroodporny Klej Do Płytek VITCAS HRTA
R

www.vitcas.pl
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Kuchenki I Piece Opalane Drewnem
Grunt VITCAS PVA
R

Silikon Wysokotemperaturowy VITCAS

R

Żaroodporny Klej do Płytek VITCAS HRTA
R

Farba Żaroodporna VITCAS

R

Uszczelniacz Kominkowy VITCAS BFC
R

Fuga Żaroodporna VITCAS HRG
R

Uszczelniający Sznur Żaroodporny oraz
Ognioodporny Klej do Sznurów VITCAS

R

Żaroodporna Zaprawa
Wyrównawcza

HPS

Kominek Otwarty

Silikon Wysokotemperaturowy VITCAS

R

Tynk Ognioodporny
VITCAS FR
R

Sznur do Izolacji Cieplnej VITCAS

R

Cegła SzamotowaVITCAS

R

Ognioodporna Zaprawa
Murarska VITCAS HM

Żaroodporny Klej do Płytek
VITCAS HRTA

R

R

Grunt VITCAS PVA
R

Fuga Żaroodporna VITCAS HRG
R

www.vitcas.pl

Żaroodporna Zaprawa
Wyrównawcza VITCAS HPS
R
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AKUMULACYJNA OBUDOWA KOMINKA
Izolacyjna Płyta Kominkowa

CS

Klejenie Płyt Szamotowych

Klej Ognioodporny

HB 10

Silikon Wysokotemperaturowy
Grunt

Akumulacyjna Płyta Szamotowa
Grunt

PVA

Żaroodporny Klej do Płytek

Żaroodporna Masa Szpachlowa

HB 60

Gładź Ognioodporna

HRTA

Akumulacyjne Kręgi Szamotowe

Siatka z Włókien Szklanych

Klej Ognioodporny

PVA

HRF

HRP

Żaroodporny Klej do Płytek

Akumulacyjne Płyty Paleniskowe

Grunt

HRTA

PVA

IZOLACYJNA OBUDOWA KOMINKA
Izolacyja obudowy czopucha,
ścian bocznych oraz ściany
za kominkiem.

Grunt VITCAS PVA
R

Izolacyjna i Konstrukcyjna Płyta VITCAS CS
R

Gładź Ognioodporna VITCAS HRP
R

Impregnat VITCAS

R

Wysokotemperaturowy Klej VITCAS BA
R

Izolacyjna Płyta Wermikulitowa

Wysokotemperaturowy klej VITCAS BA
R

Wkręt

Płyta KominkowaVITCAS CS
R

Klejenie Płyt Kominkowych
CS do
nierównych powierzchni
Klej Ognioodporny
HB 60

Impregnat VITCAS

R

Płyta Kominkowa VITCAS CS
R

www.vitcas.pl
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VITCAS Polska sp. z o.o.
ul. Stara Huta 17, 32-500 Chrzanów
Tel: +48 (12) 444 68 90 Fax: +48 (12) 444 68 40
email: polska@vitcas.pl

www.vitcas.pl
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