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Mikrocement CREATIVO
betonowa posadzka dla każdego 

Posadzki ANTYELEKTROSTATYCZNE
najwyższa forma ochrony

NOWOŚCI INSPIRACJE PORADY



BAUTECH  
WYZNACZA 
STANDARDY

Szanowni Państwo,

Od 25 lat Bautech należy do ścisłej 
czołówki firm oferujących komplekso-
we systemy posadzek przemysłowych. 

Pasja i zaangażowanie doprowadzi-
ły nas nie tylko do zdobycia grona 
usatysfakcjonowanych klientów ale 
również obecności naszych syste-
mów posadzkowych w wielu prestiżo-
wych miejscach w kraju i za granicą.

Nie spoczywając na laurach, od dwóch 
lat z powodzeniem rozwijamy linię 
posadzek dekoracyjnych BAUTECH 
FUTURA, która jest ukłonem w stro-
nę tych wszystkich, którzy cenią so-
bie jakość i niepowtarzalne piękno.

Zapraszam Państwa do lektury 
naszego newslettera, w którym można 
odnaleźć szereg inspiracji i pomysów 
na unikalne rozwiązania technologiczne.
Wierzę, że będzie to owocnie spędzo-
ny czas.
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ZOBACZ CO U NAS SŁYCHAĆ:

Ireneusz Lickiewicz
PREZES ZARZĄDU

https://www.facebook.com/bautechfutura/
https://www.instagram.com/bautechfutura/
https://pl.pinterest.com/bautechfutura/?etslf=5704&eq=bautech%20
https://www.youtube.com/user/BautechPosadzki


HOT NEWS

BUDMA 2017
CZAS OWOCNYCH SPOTKAŃ

Kolejny już raz gościliśmy na targach 
BUDMA z naszym stoiskiem, na którym 
główną rolę odgrywał mikrocement 
CREATIVO BAUFLOOR. Niemal każdy 
element naszej ekspozycji był pokryty tym 
materiałem. W tym kultowe już fotele 
z kolekcji Józefa Chierowskiego. 
Krótką relację z BUDMY możecie obejrzeć 
na naszym profilu Facebookowym. 
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SPOTKANIE DYSTRYBUTORÓW
BAUTECH FUTURA

Sieć dystrybutorów posadzek 
dekoracyjnych BAUTECH FUTURA jest  

coraz liczniejsza. Nasi sprawdzeni partne-
rzy zapraszają do swoich showroomów 

na terenie całego kraju. Służą w nich 
fachowym doradztwem i kontaktem do 

wykwalifikowanych ekip wykonawczych.

Dołącz do sieci dystrybutorów i wykonawców 
BAUTECH FUTURA. tel. + 48 661 119 533
mail: wojciech.zyczkowski@bautech.pl

https://www.facebook.com/bautechfutura/videos/580186872188618/


Mikrocement Creativo Baufloor to same zalety.
Ta cienkowarstwowa zaprawa na bazie cementu ma unikalne 
właściwości. Przede wszystkim nie pyli, a posadzka, dzięki 
domieszkom polimerów, może być naprawdę cienka i mieć zaledwie 
2–3 mm! To wszystko sprawia, że jest bardzo uniwersalna.

MODA NA MIKROCEMENT
Słowo mikrocement coraz częściej pojawia się w rozmowach 
architektów i projektantów wnętrz, a także prywatnych inwe-
storów. Jego popularność nie dziwi, gdy przyjrzeć mu się bliżej.

Posadzkom z mikrocementu niestraszna wilgoć i ekstremalne 
warunki. Są niezwykle trwałe, mocne, odporne na zarysowania, 
ścieranie oraz inne uszkodzenia. Nie chłoną też wody ani tłuszczu. 

WOJCIECH ŻYCZKOWSKI 
Art Product Manager BAUTECH FUTURA
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MIKROCEMENT 
DO KAŻDEGO WNĘTRZA
Posadzki z tego materiału dobrze sprawdzają się 
w obiektach użyteczności publicznej oraz pomieszczeniach 
komercyjnych: biurach, sklepach i restauracjach – wszędzie 
tam, gdzie podłogi użytkowane są często i intensywnie. 
Świetnie radzą sobie też w domu, nawet w pomieszcze-
niach wilgotnych i mokrych: kuchni, łazienki, toalecie. 
Małe powierzchnie to nie problem – dzięki Creativo nie trzeba 
już zbytnio podnosić poziomu posadzki tam, gdzie miej-
sca jest niewiele. Mikrocement stosuje się na wylewkach 
z betonu, kafelkach, mozaice, płytach OSB, a także na płytach 
kartonowo-gipsowych. Prawie żadne podłoże mu nie straszne.

MODA NA MIKROCEMENT

DEKORACJA Z BETONU
Do wyboru jest gładka lub przypominająca surowy beton 
posadzka Creativo Baufloor. Podczas aplikacji zacierać 
ją można na najróżniejsze sposoby. Jeśli dodać do tego bogatą 
paletę kolorów, możliwości aranżacyjne wydają się 
nieskończone. Co więcej, podłoga to nie jedyna powierzchnia, 
którą możemy pokryć mikrocementem.
Zaprawę można aplikować na ściany i w ten sposób kompono-
wać tynk z posadzką. Wykończ nią podstawę pod umywalkę, 
obudowę wanny, blat w kuchni lub zabudowę kominka. 
Z mikrocementem wszystko zależy od Ciebie!

5



Ze względów bezpieczeństwa oraz zabez-
pieczenia przed zniszczeniem składowanych 
materiałów, wyładowania elektrostatycz-
ne nie powinny zdarzać się w magazynach, 
halach produkcyjnych, pompowniach 
materiałów łatwopalnych oraz lakier-
niach proszkowych suchych i mokrych.
Zapobieganie elektryzowaniu się materia-
łów jest także szczególnie istotne w przemy-
śle elektronicznym, gdzie brak rozładowania 
nagromadzonego potencjału ładunków 
elektrycznych może spowodować zniszczenie 
delikatnych elementów urządzeń i produkowa-
nych wyrobów. Wolne od wyładowań powinny 
być również serwerownie, pomieszczenia syste-
mów sterowania, laboratoria oraz stacje badawcze 
i diagnostyczne z aparaturą elektronicz-
ną. Przeskoki elektronów pomiędzy dwoma 
materiałami mogą tam zakłócać pracę czułego 
sprzętu lub być powodem awarii, a w efekcie 
kosztownych napraw.
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Firma Bautech to pierwszy polski dostawca systemu antyelektrostatycznej, 
betonowej posadzki monolitycznej, utwardzanej powierzchniowo. 

Nasze posadzki zastosowano m.in. w:
- Zakładach produkcji dynamitu i środków strzałowych;
- Lakierni Proszkowej Cleoni, Rożnowo-Oborniki;
- Budowie Stanowiska Przygotowania i Elaboracji Rakiet Inowrocław SPIER, Latkowo;
- Rozlewni gazu płynnego Płyn-Gaz, Poznań;
- Hangarze F-16 Polskich Sił Powietrznych w Poznaniu; 
- Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu, gdzie produkuje się elementy śmigłowców UH-60M Black Hawk.

BAUTECH ANTISTATIC SYSTEM
POSADZKA DOSKONALE CHRONIĄCA 
PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ

Rozwiązanie tańsze w wykonaniu 
i eksploatacji niż mata i powłoka żywiczna.

PROFESSIONAL



NANOTECHNOLOGIE
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Posadzka antyelektrostatyczna zapobiega 
niekorzystnym skutkom wyładowań, usu-
wa je z powierzchni podłogi poprzez 
odpowiednie zaprojektowane uziemienia. 
Dodatkowo koszt ułożenia posadzki jest 
o ok. 20% niższy niż maty antyelektrostatycznej 
lub posadzki żywicznej. Ponadto każde uszkodze-
nie rozwiązania powłokowego (maty lub syste-
mu żywicznego) musi być natychmiast usunięte. 
Wiąże sie to z przestojami w produkcji i zmianą orga-
nizacji pracy na czas naprawy. W dłuższej perspek-
tywie czasowej praktyczna niezawodność systemu 
oraz niskie koszty utrzymania przesądzają 
o ponadprzeciętnych korzyściach wynikających 
z zastosowania systemu Bautech. 
Warunkiem jest dbałość o czystość posadzki 
i odpowiednia konserwacja. 

1. Zbrojenie włóknami: 
- BAUMIX®

2. Utwardzacz
- EXTRATOP® ENDURO

PRZEKRÓJ PRZEZ POSADZKĘ ANTYELEKTROSTATYCZNĄ

3. Impregnat
- BAUSEAL® ENDURO
- BAUSEAL® EKO
- BAUTECH® FORMULA
- NANOSEAL®

4. Wypełnienie dylatacji
- BAUFLEX®

5. Materiały pomocnicze 
- BEDNARKA
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Więcej informacji o posadzkach antyelektrostatyczych 
znajdą Państwo na stronie: www.bautech.pl.

Parametry posadzki betonowej wykonanej w systemie 
Bautech Antistatic System, nie ulegają pogorszeniu 
nawet w przypadku wieloletniej eksploatacji 
w ekstremalnych warunkach użytkowych.

http://www.bautech.pl/pl/blog/posadzki-antystatyczne.html


ul. Staszica 25 • 05-500 Piaseczno • www.bautech.pl • tel. 22 716 77 91

NOWOŚCI PRODUKTOWE

BAUMEX 
POLIMEROWE WŁÓKNA ZBROJENIOWE 

Ogromna ilość włókien polimerowych BAUMEX
przekraczająca 90 000 sztuk w metrze sześciennym 
stanowi o ich wyjątkowej sile. Tak duża ilość tworzy 

potężną strukturę zbrojącą wielokierunkowo 
i równomiernie mieszankę betonową.

Bardzo niskie dozowanie włókien zbrojeniowych 
BAUMEX w połączeniu z lekkością polimerów 

to wyjątkowa łatwość stosowania 
i ekonomia transportu. Zastosowanie jednej tony 

włókien BAUMEX eliminuje zastosowanie 
ok.14 ton włókien stalowych, a bardzo wysoka 

odporność polimerów sprawia, że włókna w pełni 
zachowują swoje właściwości przez cały czas użytkowania 

posadzki, jak również w przypadku ekspozycji na bezpośrednie 
działanie czynników atmosferycznych.

BAUPUR 500  
DWUSKŁADNIKOWY BEZBARWNY LAKIER POLIURETANOWY
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DOZOWANIE
JUŻ OD

1,5 KG/M3

BETONU

Lakier BAUPUR 500 dostępny jest w wariantach: matowym, satynowym 
i błyszczącym. To doskonałe rozwiązanie do stworzenia zabezpieczającej 
warstwy wykończeniowej w przemysłowych i dekoracyjnych systemach 

posadzkowych. To doskonały produkt do zabezpieczenia posadzek 
mineralnych, podłóg epoksydowych i poliuretanowych, 

podłoży z kamienia lub płytek.

W przypadku zastosowania lakieru BAUPUR 500 
ruch pieszy może odbywać się już po 24 godzinach. 


