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JAKOŚĆ Z GWARANCJĄ
Firma Yard Sp. z o.o. zajmuje się produkcją
profesjonalnej chemii budowlanej pod własną
marką alabaster®. W halach produkcyjnych
zakładu znajdują się dwie nowoczesne
linie technologiczne: do wyrobów sypkich
- gładź alabaster, gipsy oraz do produktów
“mokrych”- hydroizolacje membrany alabaster,
kleje dyspersyjne, masy szpachlowe, grunty.
Firma YARD Sp. z o.o. pracuje na swój sukces
od 1999 roku oferując wyroby produkowane
z najwyższej klasy surowców, według optymalnie
dobranych receptur i technologii.
Otrzymaliśmy liczne wyróżniena na targach
budowlanych, działamy wg Systemu Zarządzania
Jakością (ISO 9001:2008).

PAMIĘTAJ O ODPOWIEDNIM
PRZYGOTOWANIU PODŁOŻA
Staranne przygotowanie podłoża powinno być
podstawową czynnością rozpoczynającą różnego
rodzaju prace wykończeniowe. Jest to etap
bardzo pracochłonny w związku z czym często
pomijany. Musimy jednak pamiętać, że pominięcie
gruntowania czy niedokładne oczyszczenie
powierzchni ścian i sufitów ma ogromny wpływ
na efekt końcowy prowadzonych prac. Zatem, jeśli
chcesz, aby wykonane prace zachowały walory
estetyczne, wytrzymałościowe i użytkowe na długie
lata - zadbaj, aby podłoże było:
•

•

•

•

•

czyste - pozbawione kurzu, resztek farb, klejów
oraz innych zanieczyszczeń,
nośne - sprawdź, czy na powierzchni nie ma
fragmentów luźnych i osypliwych,
stabilne - dopilnuj, żeby podłoże nie uginało się,
zwłaszcza z płyt gipsowo-kartonowych oraz
drewnopochodnych, które należy dokładnie
usztywnić,
równe - do wyrównywania wszelkiego rodzaju
pęknięć, ubytków i rys użyj produktu alabaster
biała gładź szpachlowa,
niechłonne - w celu zmniejszenia zużycia farb,
poprawy przyczepności tynków, ujednolicenia
chłonności zastosuj alabaster Grunt-U lub
specjalistyczny alabaster Grunt-S
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ALABASTER GRUNT - U
Produkowany na bazie najwyższej jakości dyspersji
akrylowej, która wnika silnie w podłoże wzmacniając
je i uszczelniając. Zapobiega wchłanianiu nadmiernej ilości
wody, co chroni podłoże przed szkodliwym działaniem
wilgoci. Poprawia przyczepność klejów, zmniejsza
zużycie farby. Przy tynkowaniu i szpachlowaniu poprawia
równomierność i szybkość wiązania. Po wyschnięciu tworzy
bezbarwną powłokę.

ALABASTER BIAŁA GŁADŹ SZPACHLOWA
Mieszanka naturalnych gipsów alabastrowych, połączona
z wieloma wypełniaczami oraz szeroką gamą dodatków
modyfikujących. Przeznaczona do prowadzenia robót
wykończeniowych w budownictwie celem uzyskania
gładkich powierzchni pod malowanie. Łączy w sobie
istotne parametry użytkowe, przede wszystkim ścieralność
i twardość. Doskonała na stare powłoki farb emulsyjnych
i olejnych. Nadaje się jako wypełniacz ubytków i rys.
Zakres stosowania obejmuje podłoża gipsowe, gipsowokartonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne.

ALABASTER MEMBRANA
Gotowa do użycia folia płynna produkowana na bazie
żywicy akrylowej. Przeznaczona do powierzchniowego,
bezspoinowego uszczelniania podłoży o dużej
intensywności zawilgocenia (kuchnie, łazienki, pralnie)
przed układaniem płytek ceramicznych.
Nadaje się do wykonywania powłok przeciwwilgociowych
w systemach ogrzewania podłogowego.
Idealna na podłoża betonowe, tynki gipsowe, płyty
gipsowo-kartonowe, jastrychy.

ALABASTER GIPS FRANCUSKI
Mieszanka naturalnych gipsów, połączona z wypełniaczami
wapiennymi i dodatkami uszlachetniającymi,
modyfikującymi, opóźniającymi wiązanie oraz
zapewniającymi doskonałą przyczepność. Śnieżnobiały,
plastyczny w nakładaniu. Przeznaczony do prowadzenia
prac wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się
do stosowania na podłoża gipsowe, gipsowo-kartonowe,
z cegły ceramicznej.

ALABASTER CONNECT
Mieszanka naturalnych gipsów alabastrowych, wypełniaczy
wapiennych, dodatków modyfikujących oraz włókien
celulozowych. Charakteryzuje się doskonałą plastycznością
i przyczepnością do podłoża podczas nakładania.
Nadaje się do łączenia płyt gipsowo-kartonowych
bez stosowania taśmy zbrojącej. Wykorzystywany przy
uzupełnianiu pęknięć i rys powstałych na powierzchniach
ścian i sufitów.

ALABASTER FINISH
Gotowa gładź szpachlowa produkowana na bazie dyspersji
styrenowo-akrylowej oraz mineralnych wypełniaczy.
Stosowana do ostatecznego wyrównywania i wygładzania
powierzchni pod malowanie. Charakteryzuje się doskonałą
plastycznością, przyczepnością oraz łatwością szlifowania.
Posiada właściwości mikrozbrojące, idealna do nakładania
ręcznego i mechanicznego. Doskonała na różnego rodzaju
podłoża: betonowe, gipsowe.

ALABASTER GRUNT - S
Specjalistyczny grunt głęboko penetrujący produkowany
na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji.
Szczególnie zalecany na trudne podłoża wewnątrz
i na zewnątrz budynków, znakomicie ujednolica chłonność
podłoży mineralnych, zmniejsza pylistość i zwiększa
przyczepność warstw. Idealny do gruntowania powierzchni
takich jak: betony, gazobetony, tynki
cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, płyty OSB.

ALABASTER MEMBRANA Z
Jest szybkowiążącą, dwuskładnikową, elastyczną zaprawą
uszczelniającą, chroniącą podłoża przed działaniem
wody i wilgoci, pokrywającą rysy i pęknięcia.
Jest paroprzepuszczalna, charakteryzuje się bardzo
dobrą przyczepnością do podłoża oraz odpornością
na przenikanie wody. Stosowana do wykonywania
ekonomicznych i niezawodnych hydroizolacji tarasów,
balkonów, łazienek oraz izolowania zewnętrznych
i wewnętrznych ścian piwnic i fundamentów.

ALABASTER TAŚMA USZCZELNIAJĄCA
Elastyczna taśma wykonana z odpornego na rozerwanie
poliestru wykorzystywana do tworzenia wodoszczelnych
powłok zewnętrznych i wewnętrznych w pomieszczeniach
mokrych i wilgotnych z użyciem płynnej folii alabaster
membrana. Stosowana w miejscach szczelin dylatacyjnych,
krawędzi, jako wystarczający środek ochronny przed
zawilgoceniem. Idealna na podłoża betonowe, cementowe,
płyty gipsowo-kartonowe, jastrychy.

ALABASTER PODKŁAD TYNKARSKI - KWARC
Gotowy do użycia preparat zapewniający idealną
przyczepność tynków. Wyrównuje i ogranicza nasiąkliwość
podłoży. Kwarc to preparat o wysokiej wydajności, łatwy
i szybki w stosowaniu. Doskonały na podłoża betonowe,
płyty OSB, na powierzchnie o niskiej nasiąkliwości, pokryte
trudnymi do usunięcia pozostałościami starych klejów
i farb. Podkład można stosować na zewnątrz i wewnątrz
budynków, również z ogrzewaniem podłogowym.

