
Kamień naturalny i kostka brukowa
wokół domu i w ogrodzie.

Naturalnie z oryginalnym
trasem Tubag





originalny tubagTras



Zaprawa cementowa z trasem Tubag do tworzenia drenażowych 
warstw nośnych dla kamienia naturalnego, kostki brukowej, klinkiero-
wej, betonowej i płyt. W pełni wodoprzepuszczalna (> 1000 l/m/h), 
nie podciągająca wody z podłoża. Ogranicza niebezpieczeństwo 
powstawania szkód spowodowanych mrozem oraz wykwitów z wody 
"stojącej". Stosowana jako podkład związany z okładzinami wierzchni-
mi pod ciągi piesze, kołowe niskiego i średniego natężenia, tarasy, 
balkony, patia, parkingi przydomowe i place. Mrozoodporna, do 
stosowania na zewnątrz. Grubość warstwy: od 50 mm. Zużycie: około
16 kg/m na 1 cm warstwy. Uziarnienie: 1,5-4 mm. Wytrzymałość na 
ściskanie: ok. 16 N/mm. Przepuszczalność wody: > 1000 l/m/h.

Zaprawa cementowa z trasem Tubag do tworzenia drenażowych 
warstw podkładowych dla kamienia naturalnego, kostki brukowej, 
klinkierowej, betonowej i płyt przeznaczonych pod duże obciążenia 
kołowe i piesze. Wodoprzepuszczalna (> 500 l/m/h), nie podciągająca 
wody z podłoża. Ogranicza niebezpieczeństwo powstawania szkód 
spowodowanych mrozem oraz wykwitów z wody "stojącej". Stosowa-
na jako podkład związany z okładzinami wierzchnimi pod ciągi piesze, 
drogowe, parkingi, tarasy, patia i place. Mrozoodporna, do stosowania 
na zewnątrz. Grubość warstwy uzależniona od planowanych obcią-
żeń i rodzaju nawierzchni - należy stosować się do wskazań odpo-
wiednich norm i zaleceń projektanta. Zużycie: około 16 kg/m na 1 cm 
warstwy. Uziarnienie: 0-4 mm, 0-8 mm. Wytrzymałość na ściskanie:
> 30 N/mm. Przepuszczalność wody: > 500 l/m/h.

TDM Trasowo-cementowa, drenażowa zaprawa
podkładowa

TPM-D Trasowa-cementowa, drenażowa zaprawa
podkładowa pod duże obciążenia

Wodoprzepuszczalne zaprawy podkładowe.

3 Podłoża / podbudowa



Zaprawa z oryginalnym trasem Tubag do układania płyt z kamienia 
naturalnego oraz płytek ceramicznych i kamionkowych metodą 
grubowarstwową z możliwością jednoczesnego spoinowania. Zaleca-
na na tarasy, schody, patia wykonywane z kamienia naturalnego takie-
go jak: piaskowiec, juramarmur, porfir, granit. Stosowana na zewnątrz
i do wnętrz. Grubość warstwy w zależności od zastosowania - patrz 
karta techniczna. Zużycie: ok. 1,5 kg/m2 przy warstwie 1 mm. Uziarnie-
nie: 0-4 mm. Klasa zaprawy: M10 wg PN-EN 998-2.

Zaprawa klejąca z oryginalnym trasem Tubag, do układania kamienia 
naturalnego oraz płytek ceramicznych i kamionkowych metodą 
grubowarstwową. Stosowana do kamienia lub okładzin wrażliwych na 
przebarwienia np: biały marmur, jura, carrara. Zalecana na tarasy, 
schody, patia, parapety. Po wyschnięciu wodo- i mrozoodporna. Stoso-
wana na zewnątrz i do wnętrz, ogranicza ryzyko powstawania wykwi-
tów. Grubość warstwy ok. 20 mm. Zużycie: ok. 1,5 kg/m2 przy warstwie 
1 mm. Uziarnienie: 0-4 mm. Klasa zaprawy: M10 wg PN-EN 998-2.

TN-s Grubowarstwowa zaprawa klejąca z trasem do kamie-
nia naturalnego wrażliwego na przebarwienia

Wodoszczelna zaprawa cementowa z trasem Tubag do osadzania 
kostki brukowej i tworzenia warstw podkładowych pod kamień 
naturalny, płyty i kostkę klinkierową i betonową. Dopuszczona na 
duże obciążenia ruchem kołowym i pieszym, szczególnie polecana
w budowie systemów drogowych GaLaBau. Stosowana na zewnątrz 
do wykonywania parkingów, ciągów pieszych, podjazdów, dróg 
dojazdowych. Mrozoodporna, ogranicza ryzyko powstawania 
wykwitów. Zużycie i grubość warstwy uzależniona od planowanych 
obciążeń i rodzaju nawierzchni - należy stosować się do wskazań odpo-
wiednich norm i zaleceń projektanta. Uziarnienie: 0-4 mm, 0-8 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie: > 15 N/mm2.

TPM Trasowo-cementowa wodoszczelna zaprawa
podkładowa pod duże obciążenia

NVL 300 Zaprawa do kamienia naturalnego z trasem

Wodoszczelne grubowarstwowe zaprawy klejące i podkładowe.

Podłoża / podbudowa 4
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Betony i zaprawy montażowe.

GBB Beton z trasem Tubag

Beton z oryginalnym trasem Tubag do użytku przy pracach wokół 
domu i w ogrodzie. Do osadzania krawężników, obrzeży, elementów 
ogrodzeń, fundamentowania słupków. Dzięki dużej zawartości trasu 
ogranicza występowanie wykwitów i podwyższa szczelność betonu. 
Zużycie: w zależności od zastosowania - patrz karta techniczna. Uziar-
nienie: 0-8 mm. Klasa zaprawy: CT-C20-F4 wg PN-EN 13813.

5 Podłoża/podbudowa

Szybkowiążący beton do montażu i kotwienia elementów nośnych 
takich jak: słupki ogrodzeniowe, elementy małej architektury, znaki 
drogowe itp. Do przygotowania podłoża lub fundamentów pod 
elementy małej architektury (murki, kwietniki). W formie suchej - 
gotowy po zalaniu wodą - nie wymaga mieszania. Do stosowania 
na zewnątrz i do wnętrz. Zużycie w zależności od zastosowania - patrz 
karta techniczna. Uziarnienie: 0-8 mm. Klasa zaprawy: CT-C20-F4 wg 
PN-EN 13813.
        

        

    

RZB Ruck-Zuck Beton
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TNH-flex Trasowy szlam elastyczny zwiększający 
przyczepność, do kamienia naturalnego

Biały, elastyczny szlam  trasowy klejący do połączeń kamienia 
naturalnego i kostki brukowej z warstwą nośną (np. drenażową TDM). 
Tworzy trwałe połączenie z podłożem zapobiegając, powstawaniu 
przebarwień. Do stosowania na zewnątrz i do wnętrz w układzie 
"mokre na mokre". Zużycie: ok. 1-2 kg/m2 przy warstwie 1 mm. Uziar-
nienie: 0-0,5 mm 

FTD Dyspersja elastyczna do zapraw z trasem

Dyspersja elastyczna-koncentrat. Stosowana jako dodatek do wody 
zarobowej zapraw murarskich i tynkarskich na bazie trasu Tubag. 
Zwiększająca elastyczność i przyczepność zapraw cienko-, średnio-
i grubowarstwowych. Poprawiająca elastyczność termiczną i skurczo-
wą. Stosowana w połączeniu z zaprawami trasowymi na podłożach 
krytycznych i odkształcalnych, na balkony, tarasy z ogrzewaniem 
podłogowym i na fasady. Zużycie:  ok. 1-2,5 l/25 kg zaprawy trasowej.

GalaKreativ - spoiwo do kamienia i kruszyw ozdobnych 

Jednokomponentowa żywica poliuretanowa do łączenia (klejenia) 
sypkich, drobnych kamieni sztucznych i naturalnych oraz piasku kwar-
cowego. Do tworzenia ozdobnych elementów architektury ogrodo-
wej oraz związanych ze sobą warstw przepuszczalnych z grysu lub 
kamienia (np. opaska wokół domu). Wodoprzepuszczalna, mrozood-
porna, przeźroczysta, o naturalnym wyglądzie. Bardzo odporna 
mechanicznie i na UV, nie brudząca się bezzapachowa, łatwa w 
obróbce. Do wewnątrz i na zewnątrz. Możliwość spajania kruszywa-
/kamienia frakcji  0,1-32 mm. Zużycie oraz grubość warstwy: w zależ-
ności od rodzaju kruszywa - patrz karta techniczna. Wytrzymałość na 
ściskanie 12-16 N/mm 2 po 3 dniach. Czas obróbki: ok. 75 minut. Ruch 
pieszy: po ok. 8 godzin. Pełne obciążenie: po ok. 2 dniach.

Produkty uzupełniające do kamienia naturalnego i kostki brukowej.
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Nawierzchnie brukowane

Trwałe piękno

Nawierzchnie brukowane są rozkoszą dla oka i tworzą 

estetykę otoczenia wokół nas. Aby długo zachowały swe 

naturalne piękno, należy pamiętać o właściwym i trwałym 

spoinowaniu. Niezwiązany - sypki  materiały spoin jest 

łatwo wypłukiwany lub wymiatany, jednocześnie stanowi 

idealne podłoże dla brudu, porostów i mchu. Dzięki zapra-

wom do spoinowania Tubag można uniknąć takich niemi-

łych efektów  – ważna jest właściwa spoina.



PFF Zaprawa do spoinowania kostki brukowej

Jednokomponentowa w pełni wodoprzepuszczalna zaprawa do 
spoinowania kostki granitowej, klinkierowej, betonowej szlachetnej
i płyt. Nieporastająca mchem i trawą, łatwa w obróbce i utrzymaniu w 
czystości dzięki Easy Clean Technology. Szczególnie polecana do 
fugowania szlachetnej kostki betonowej "płukanej" w systemach 
wodoprzepuszczalnych (drenażowych). Odporna na ścieranie (w tym 
maszyny czyszczące), mrozoodporna. Twardniejąca pod wpływem 
powietrza. Stosowana do fugowania chodników, ciągów pieszych, 
parkingów przydomowych, patio oraz innych powierzchni obciążo-
nych niskim ruchem kołowym. Kolor piaskowy, kamienna szarość, 
bazalt. Zużycie: ok. 5-16,5 kg/m2  w zależności od formatu płytki i szero-
kości fugi. Uziarnienie: 0-0,8 mm. Szerokość fugi: co najmniej 5 mm. 
Głębokość: co najmniej 30 mm. Wytrzymałość na ściskanie: około
8 N/mm2 (po 7 dniach).

PFM Zaprawa do spoinowania kostki brukowej 
(pod średnie obciążenia)

Dwukomponentowa, wodoprzepuszczalna zaprawa na bazie żywic 
sztucznych do spoinowania kostki brukowej np. klinkierowej, kamie-
nia naturalnego i  betonowej. Nieporastająca mchem i trawą, łatwa w 
obróbce i utrzymaniu w czystości. O podwyższonym parametrze 
odporności mechanicznej, odporna na ścieranie (w tym maszyny 
czyszczące), mrozoodporna. Stosowana do fugowania chodników, 
ciągów pieszych, parkingów przydomowych, patio oraz innych 
powierzchni obciążonych średnim ruchem kołowym. Kolor: piaskowy, 
kamienna szarość, bazalt. Szerokość fugi co najmniej 5 mm. Zużycie: 
ok. 3,8-13 kg/m2 w zależności od formatu kostki i szerokości fugi - patrz 
karta techniczna. Uziarnienie: 0-0,8 mm. Głębokość fugi: co najmniej 
30 mm. Wytrzymałość na ściskanie: >15 N/mm2 po 7 dniach.

piaskowyKolory: kamienna szarość bazaltowy

piaskowyKolory: kamienna szarość bazaltowy

Wodoprzepuszczalne zaprawy do spoinowania.

Podłoże pod lekkie i średnie obciążenie, w systemie wodo-
przepuszczalnymUkładanie kostki brukowej

Zaprawa do spoinowania kostki brukowej PFM
lub zaprawa do spoinowania kostki brukowej PFF

Trasowa zaprawa drenażowa TDM

Układanie
- montaż:

Podłoże:

Elastyczny trasowy szlam kontaktowy TNH-flex

Fugi:

9 Nawierzchnia brukowana



PFN Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania

PFH Zaprawa trasowo- cementowa do spoinowania 
(pod duże obciążenia)

Wodonieprzepuszczalna zaprawa cementowa z trasem Tubag do 
spoinowania kamienia naturalnego, kostki brukowej, płyt i galanterii 
betonowej, pod duże obciążenia kołowe i piesze (> 30 N/mm2). 
Szybko twardniejąca, odporna na ścieranie i czyszczenie (maszyny 
czyszczące) porastanie mchem i trawami. Mrozoodporna i odporna 
na sól drogową. Do stosowania na zewnątrz. Na chodniki, place, ciągi 
piesze, parkingi, podjazdy. Kolor szary. Zużycie: ok. 5,5-17,5 kg/m2 w 
zależności od formatu elementu, szerokości i głębokości fugi. Uziar-
nienie: 0-0,5 mm. Wytrzymałość na ściskanie: > 30 N/mm2.

Wodoszczelne zaprawy do spoinowania.
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Układanie kostki brukowej

Układanie kostki brukowej 

Nawierzchnia brukowana 10

Podłoże pod lekkie i średnie obciążenie ruchem pieszym i kołowym. Nawierzchnia 
wodoszczelna. Podbudowa drenażowa TDM lub TPM-D

Fugi:

Układanie
- montaż:

Podłoże:

Elastyczny trasowy szlam kontaktowy TNH-flex

Podłoże pod duże obciążenie ruchem pieszym i kołowym. Nawierzchnia wodoszczelna. 
Podbudowa wodoszczelna.

Fugi:

Układanie
- montaż:

Podłoże:

Elastyczny trasowy szlam kontaktowy TNH-flex

Trasowo - cementowa wodoszczelna zaprawa 
podkładowa pod duże obciążenia TPM

Zaprawa do spoinowania PFN

Trasowa zaprawa drenażowa TDM lub trasowa
zaprawa drenażowa pod duże obciążenia TPM-D

Zaprawa do spoinowania PFH

Wodonieprzepuszczalna zaprawa cementowa z trasem Tubag do 
spoinowania kamienia naturalnego, kostki brukowej, płyt i galanterii 
betonowej. Odporna na ścieranie i łatwa w obróbce dzięki Easy 
Clean Technology. Mrozoodporna, odporna na sól drogową, ogra-
nicza ryzyko powstawania wykwitów. Do stosowania na zewnątrz 
na tarasy, balkony, chodniki, place, ciągi piesze i kołowe małego
i średniego natężenia. Kolor: jasnoszary. Szerokośc fugi od 5-25 mm. 
Zużycie: ok. 5,5-17,5 kg/m2 w zależności od formatu elementu, szero-
kości i głębokości fugi. Uziarnienie: 0-1,25 mm. Wytrzymałość na 
ściskanie: ok. 25 N/mm2.



11  Płyty z kamienia naturalnego



Płyty na tarasach

Miejsce blisko natury
W lecie tarasy i balkony stają się miejscem niezapomnia-
nych spotkań. Wspólne śniadanie z rodziną, przyjemne 
opalanie, wieczorny grill z przyjaciółmi – tutaj znajduje 
się  centrum letnich zajęć.

Trwałe  i pewne  układanie płyt
Czynniki atmosferyczne i obciążenia mechaniczne 
stawiają wysokie wymagania okładzinom stosowanym 
na tarasach i balkonach. Aby na zawsze uchronić 
powierzchnię przed wykwitami i przebarwieniami 
należy pamiętać o profesjonalnym ułożeniu materiału
z zastosowaniem odpowiednich zapraw. Szeroka gama 
produktów Tubag umożliwia właściwy dobór materiału 
do  indywidualnych  potrzeb – zapewniając długoletnią 
ochronę dzięki zastosowaniu oryginalnego trasu Tubag.

Zaprawy do układania płyt i spoinowania Tubag. 
To specjalistyczne produkty dla trwałego i pewnego 
układania płyt z kamienia naturalnego i szlachetnych 
płyt tarasowych. W asortymencie wyrobów marki 
Tubag można znaleźć odpowiednie produkty do 
spoinowania płyt wieloformatowych (poligonalnych) 
o szczególnie szerokich spoinach jak również płyt 
kalibrowanych o równych, geometrycznych kształtach - 
naturalnie z wszystkimi zaletami oryginalnego trasu 
Tubag.
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PFM zaprawa do spoinowania kostki brukowej 
(pod średnie obciążenia)

PFF Zaprawa do spoinowania kostki brukowej
Jednokomponentowa w pełni wodoprzepuszczalna zaprawa do spoinowania 
kamienia naturalnego, kostki brukowej, klinkierowej, betonowej i płyt. Niepo-
rastająca mchem i trawą, łatwa w obróbce i utrzymaniu w czystości dzięki Easy 
Clean Technology. Szczególnie polecana do fugowania szlachetnej kostki 
betonowej "płukanej" w systemach wodoprzepuszczalnych (drenażowych). 
Odporna na ścieranie (w tym maszyny czyszczące), mrozoodporna. Twardnieją-
ca pod wpływem powietrza. Stosowana do fugowania chodników, ciągów 
pieszych, parkingów przydomowych, patio oraz innych powierzchni obciążo-
nych niskim ruchem kołowym. Kolor piaskowy, kamienna szarość, bazalt. 
Zużycie: ok. 5-16,5 kg/m2  w zależności od formatu płytki i szerokości fugi. 
Uziarnienie: 0-0,8 mm. Szerokość fugi: co najmniej 5 mm. Głębokość: co 
najmniej 30 mm. Wytrzymałość na ściskanie: ok. 8 N/mm2 (po 7 dniach).

Układanie kamienia naturalnego
(płyty poligonalne)

Układanie kamienia naturalnego
(płyty poligonalne)

Płyty z kamienia naturalnego

Płyty z kamienia naturalnego wieloformatowe (poligonalne)
w systemie spoin wodoprzepuszczalnych.

13

Dwukomponentowa, wodoprzepuszczalna zaprawa na bazie żywic sztucznych 
do spoinowania kamienia naturalnego, kostki brukowej, klinkierowej, 
betonowej i płyt. Nieporastająca mchem i trawą, łatwa w obróbce i utrzyma-
niu w czystości. O podwyższonym parametrze odporności mechanicznej, 
odporna na ścieranie (w tym maszyny czyszczące), mrozoodporna. Stosowana 
do fugowania chodników, ciągów pieszych, parkingów przydomowych, patio 
oraz innych powierzchni obciążonych średnim ruchem kołowym. Kolor: piasko-
wy, kamienna szarość, bazalt. Szerokość fugi co najmniej 5 mm. Zużycie: około 
3,8-13 kg/m2 w zależności od formatu kostki i szerokości fugi - patrz karta 
techniczna. Uziarnienie:  0-0,8 mm. Głębokość fugi: co najmniej 30 mm. Wytrzy-
małość na ściskanie: >15 N/mm2 po 7 dniach.

Fugi:

Montaż/

Podłoże:

Podłoże pod lekkie lub średnie natężenie ruchem pieszym i kołowym,
nawierzchnia wodoprzepuszczalna

Fugi:

Montaż/

Podłoże:

Podłoże pod lekkie natężenie ruchem pieszym i kołowym,
nawierzchnia wodoprzepuszczalna

Zaprawa do spoinowania kostki brukowej PFF

Zaprawa do kamienia naturalnego NVL 300 lub
grubowarstwowa zaprawa klejąca do kamienia
wrażliwego na przebarwienia TN-s
(metodą Buttering)

Trasowa zaprawa drenażowa TDM

Zaprawa do spoinowania kostki brukowej pod 
średnie obciążenia PFM

Zaprawa do kamienia naturalnego NVL 300 lub
grubowarstwowa zaprawa klejąca do kamienia
wrażliwego na przebarwienia TN-s
(metodą Buttering)

Trasowa zaprawa drenażowa TDM lub trasowa
zaprawa drenażowa pod duże obciążenia TPM-D

Wyrównanie:

Wyrównanie:



Płyty z kamienia naturalnego wieloformatowe (poligonalne)
w systemie spoin wodoszczelnych.

TFP Trasowa zaprawa do spoinowania kamienia 
naturalnego

Układanie płyt poligonalnych

Układanie płyt poligonalnych

Układanie płyt poligonalnych

Płyty z kamienia naturalnego 14
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Elastyczna, wodoszczelna zaprawa cementowa z trasem Tubag, do 
spoinowania płyt z kamienia naturalnego o nierównych krawędziach 
takich jak bazalt, piaskowiec, granit i płyty betonowe. Szerokość fugi 
10-35-50 mm. Łatwa w obróbce i odporna na ścieranie. Mrozoodporna, 
odporna na działanie soli drogowej, ogranicza ryzyko powstawania 
wykwitów. Stosowana na tarasy, patia, ciągi piesze i kołowe małego
i średniego natężenia. Kolor szary. Zużycie: uzależnione od kształtu 
płyty, głębokości i szerokości fugi. Uziarnienie: 0-4mm. Szerokość fugi: 
10-35-50 mm. Wytrzymałość na ściskanie: ok. 10 N/mm2 po 7 dniach
ok. 15 N/mm2 po 28 dniach. 

Fugi:

Montaż/

Wyrównanie:

Podłoże:

Podłoże pod lekkie lub średnie obciążenie, nawierzchnia wodo-
nieprzepuszczalna na podbudowie drenażowej

Trasowa zaprawa do spoinowania kamienia
naturalnego TFP

Zaprawa do kamienia naturalnego NVL 300 lub
grubowarstwowa zaprawa klejąca do kamienia
wrażliwego na przebarwienia TN-s

Trasowa zaprawa drenażowa TDM

Fugi:

Montaż/

Wyrównanie:

Podłoże:

Podłoże pod średnie natężenie ruchem, nawierzchnia i podbudowa
wodonieprzepuszczalna

Trasowa zaprawa do spoinowania kamienia
naturalnego TFP

Elastyczny trasowy szlam kontaktowy TNH-flex

Grubowarstwowa zaprawa klejąca do kamienia
wrażliwego na przebarwienia TN-s
Zaprawa do kamienia naturalnego NVL 300
Przy dużym obciążeniu termicznym zalecane jest
dodanie do zaprawy dyspersji FTD-Flexo

Fugi:

Montaż/
Mostek
sczepny

Podłoże:

Podłoże pod średnie natężenie ruchem, nawierzchnia wodo-
nieprzepuszczalna na płycie betonowej

przy dużym obciążeniu termicznym zalecane jest
dodanie do zaprawy dyspersji FTD-Flexo

Trasowa zaprawa do spoinowania kamienia
naturalnego TFP

Elastyczny trasowy szlam kontaktowy TNH-flex

Zaprawa do kamienia naturalnego NVL 300 lub
grubowarstwowa zaprawa klejąca do kamienia
wrażliwego na przebarwienia TN-s

Elastyczny szlam uszczelniający FDS1KUszczelnienie:



PFF Zaprawa do spoinowania kostki brukowej

Jednokomponentowa w pełni wodoprzepuszczalna zaprawa do 
spoinowania kamienia naturalnego, kostki brukowej, klinkierowej, 
betonowej i płyt. Nieporastająca mchem i trawą, łatwa w obróbce i utrzy-
maniu w czystości dzięki Easy Clean Technology. Szczególnie polecana 
do fugowania szlachetnej kostki betonowej "płukanej" w systemach 
wodoprzepuszczalnych (drenażowych). Odporna na ścieranie (w tym 
maszyny czyszczące), mrozoodporna. Twardniejąca pod wpływem 
powietrza. Stosowana do fugowania chodników, ciągów pieszych, 
parkingów przydomowych, patio oraz innych powierzchni obciążo-
nych niskim ruchem kołowym. Kolor piaskowy, kamienna szarość, 
bazalt. Zużycie: ok. 5-16,5 kg/m2  w zależności od formatu płytki i szero-
kości fugi. Uziarnienie: 0-0,8 mm. Szerokość fugi co najmniej 5 mm. 
Głębokość: co najmniej 30 mm. Wytrzymałość na ściskanie: około 
8 N/mm2 (po 7 dniach).

PFM Zaprawa do spoinowania kostki brukowej 
(pod średnie obciążenia)

Dwukomponentowa, wodoprzepuszczalna zaprawa na bazie żywic 
sztucznych do spoinowaniakamienia naturalnego, kostki brukowej, 
klinkierowej, betonowej i płyt. Nieporastająca mchem i trawą, łatwa w 
obróbce i utrzymaniu w czystości. O podwyższonym parametrze 
odporności mechanicznej, odporna na ścieranie (w tym maszyny 
czyszczące), mrozoodporna. Stosowana do fugowania chodników, 
ciągów pieszych, parkingów przydomowych, patio oraz innych 
powierzchni obciążonych średnim ruchem kołowym. Kolor: piaskowy, 
kamienna szarość, bazalt. Szerokość fugi co najmniej 5 mm. Zużycie: 
ok. 3,8-13 kg/m2 w zależności od formatu kostki i szerokości fugi - patrz 
karta techniczna. Uziarnienie: 0-0,8 mm. Głębokość fugi: co najmniej 
30 mm. Wytrzymałość na ściskanie: > 15 N/mm2 po 7 dniach.

piaskowyKolory: kamienna szarość bazaltowy

piaskowyKolory: kamienna szarość bazaltowy

Zaprawa wodoprzepuszczalna do spoinowania PFF
lub zaprawa do spoinowania PFM

Elastyczny trasowy szlam kontaktowy TNH-flex

Trasowa zaprawa drenażowa TDM

Fugi:

Montaż:

Podłoże:

Podłoże pod lekkie i średnie natężenie ruchem pieszym i kołowym,
wodoprzepuszczalne

Układanie kamienia naturalnego
kalibrowanego i ciętego

15 Płyty z kamienia naturalnego

Płyty z kalibrowanego kamienia naturalnego w systemie spoin wodoprzepuszczalnych.



TNF-b Zaprawa trasowa do spoinowania - szeroka

Układanie kamienia naturalnego
kalibrowanego/ciętego

Układanie kamienia naturalnego
kalibrowanego/ciętego

Płyty z kamienia naturalnego 16

Płyty z kalibrowanego kamienia naturalnego w systemie spoin wodoszczelnych.
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oSzeroka elastyczna zaprawa trasowa do spoinowania (szlamowania) 
płyt: z kamienia naturalnego, wrażliwego na przebarwienia, szlifowa-
nych i polerowanych, marmuru, bazaltu, granitu, terrakoty, kamionki 
i mozaiki kamionkowej. Stosowana na tarasy, balkony podłoża ogrze-
wane i w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych. Do wewnątrz i na 
zewnątrz. Bezskurczowa, odkształcalna, wodoszczelna i mrozoodpor-
na, odporna na ścieranie. Kolor szary. Szerokość fugi: 3-15 mm. Zuży-
cie: w zależności od formatu płyty i szerokości fugi - patrz karta 
techniczna. Uziarnienie:  0-0,5mm. 

TNF-s Zaprawa trasowa do spoinowania - wąska 

Wąska elastyczna zaprawa trasowa do spoinowania (szlamowania) 
wrażliwych na przebarwienia szlifowanych lub polerowanych płyt z 
kamienia naturalnego (biały marmur i juramarmur, carrara, trawertyn, 
granit) oraz terakoty, kamionki, mozaiki kamionkowej. Wodoszczelna, 
bezskurczowa, odkształcalna. Stosowana na tarasy, balkony, podłoża 
ogrzewane i w pomieszczeniach wilgotnych  i mokrych. Do wewnątrz
i na zewnątrz. Mrozoodporna i odporna na ścieranie.  Kolor szary. 
Szerokość fugi: 2-7 mm. Zużycie: w zależności od formatu płyty i szero-
kości fugi - patrz karta techniczna. Uziarnienie 0-25 mm.

Fugi:

Montaż:

Podłoże:

Fugi:

Montaż:

Podłoże:

Lekkie i średnie natężenie ruchem, nawierzchnie wodoszczelne
na podłożu drenażowym

Średnie natężenie ruchem, nawierzchnia wodoszczelna

Zaprawa trasowa do spoionowania-szeroka TNF-b
lub zaprawa trasowa do spoinowania - wąska TNF-s

Elastyczny trasowy szlam kontaktowy TNH-flex

Trasowa zaprawa drenażowa TDM

Zaprawa trasowa do spoinowania - szeroka TNF-b
lub zaprawa trasowa do spoinowania - wąska TNF-s

Elastyczny trasowy szlam kontaktowy TNH-flex

Grubowarstwowa zaprawa klejąca do kamienia
wrażliwego na przebarwienia TN-s lub zaprawa
do kamienia naturalnego NVL 300
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Mury z kamienia naturalnego 18

Mury z kamienia naturalnego 

Określanie  naturalnych  „granic”.
Mury z kamienia naturalnego nadają ogrodowi charakter, 
wyznaczają nastrojowe akcenty w pejzażu ogrodu. 
Pierwotność ich estetyki rozbudza romantyczne uczucia 
- skojarzenie starego ogrodu pełnego zieleni, otoczonego 
murami z kamienia łupanego i  porośniętego pnączami.

Pewne  i trwałe  wykonywanie  murów  z kamienia  
naturalnego.
Przy pomocy trasowych zapraw do kamienia marki Tubag 
można wykonywać trwałe i bezpieczne mury. Unikalna 
kompozycja kruszyw oraz zawartość trasu Tubag zapew-
nia trwałe i mocne wiązanie murów z kamienia natural-
nego, zarówno w zakresie zwieńczenia - korony muru jak 
i w obrębie całej jego substancji.
Specjalne zaprawy do murowania i fugowania pozwalają 
na tworzenie najbardziej wymyślnych kształtów i form 
elementów małej architektury - jednocześnie zabezpie-
czając przed  przebarwieniami  i  wykwitami.

Kamień  naturalny:  różnorodny i zmienny.
Przy kształtowaniu ogrodów z kamienia naturalnego 
fantazja nie ma granic. Kamienie naturalne mogą zostać 
użyte do wykonywania schodów, kwietników obudowy 
oczek wodnych i wielu innych elementów małej archi-
tektury. 
W ten sposób ogród otrzymuje unikalne i niepowtarzal-
ne oblicze - oryginalne zaprawy budowlane Tubag 
zapewniają, że ogród bardzo długo będzie dawał radość 
i satysfakcje. 



Mur z kamienia naturalnego/kamienia polnego.

TKF Zaprawa do spoinowania na bazie wapna trasowego

TWM-s Zaprawa trasowa do murowania
kamienia naturalnego

Hydrofobowa zaprawa trasowa do murowania, fugowania, osadzania 
kamienia naturalnego w elementach małej architektury. Dzięki 
bardzo wysokiej zawartości trasu Tubag, jak i odporności na wodę, 
szczególnie polecana do wymurowań w obszarze korony murów, 
osadzania daszków, czap klinkierowych, betonowych i z kamienia 
naturalnego. Odporna na przebarwienia, ogranicza ryzyko powsta-
wania wykwitów. Mrozoodporna i wodoszczelna. Kolor szary. Zużycie: 
w zależności od wykonywanej pracy i elementów murowanych. 
Klasa zaprawy: M 10 wg PN-EN 998-2

TWM Zaprawa na bazie wapna trasowego do wymurowań
i posadzek z kamienia naturalnego

Hydrofobowa zaprawa trasowa do murowania, fugowania i osadzania 
kamienia naturalnego w elementach małej architektury. Odporna na 
przebarwienia, ogranicza ryzyko powstawania wykwitów. Mrozood-
porna i wodoszczelna. Kolor szary. Zużycie w zależności od wykony-
wanej pracy i elementów murowanych. Uziarnienie: 0-4 mm. Klasa 
zaprawy: M 5 wg PN-EN 998-2.

19 Mury z kamienia naturalnego

Mur z kamienia naturalnego

Zaprawa trasowa do murowania kamienia
naturalnego TWM-s

Zaprawa do kamienia naturalnego NVL 300 lub
zaprawa trasowa do murowania kamienia
naturalnego TWM-s lub zapawa na bazie wapna
trasowego TWM

Zaprawa do spoinowania na bazie wapna trasowego
TKF

Korona muru/

Zakrycie:

Murowanie/

Osadzanie:

Spoinowanie:

Mur z kamienia naturalnego łamanego/ciosanego

Zaprawa do spoinowania na bazie wapna trasowego Tubag. Do wszel-
kich rodzajów murów, szczególnie polecana do kamienia naturalne-
go. Stosowana do konserwacji budowli zabytkowych. Do obróbki 
ręcznej i maszynowej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Mrozo-
odporna. Kolor: szary. Wielkość uziarnienia i inne kolory dostępne na 
indywidualne zapytanie. Zużycie: w zależności od szerokości i głęboko-
ści fugi. Uziarnienie:  0-2, 0-4 mm. Klasa zaprawy: M 5 wg PN-EN 998-2.



Mur z kamienia naturalnego

Mur z kamienia naturalnego/mur licowy.

Mur z kamienia naturalnego

Mury z kamienia naturalnego 20

TWM-s Zaprawa trasowa do murowania
kamienia naturalnego
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Zaprawa trasowa do murowania kamienia
naturalnego TWM-s

Zaprawa trasowa do murowania kamienia natural-
nego TWM-s lub zaprawa do spoinowania na bazie
wapna trasowego TKF lub trasowa zaprawa do
spoinowania TFP

Zaprawa trasowa do murowania kamienia natural-
nego TWM-s lub zaprawa do kamienia naturalnego
NVL 300
w zależności od podłoża

Korona muru/
Zakrycie:

Fugi:

Osadzanie:

Gruntowanie:

Mur licowy z płyt poligonalnych

Korona muru/
Zakrycie:

Fugi:

Osadzanie:

Gruntowanie:

Mur licowy z płyt z kamienia naturalnego (kalibrowanego)

Zaprawa trasowa do murowania kamienia
naturalnego TWM-s

Zaprawa trasowa do spoinowania - szeroka TNF-b
lub zaprawa trasowa do spoinowania - wąska TNF-s

Zaprawa do kamienia naturalnego NVL 300 lub
klej do marmuru MK 900

w zależności od podłoża

Hydrofobowa zaprawa trasowa do murowania, fugowania, osadzania 
kamienia naturalnego w elementach małej architektury. Dzięki 
bardzo wysokiej zawartości trasu Tubag, jak i odporności na wodę, 
szczególnie polecana do wymurowań w obszarze korony murów, 
osadzania daszków, czap klinkierowych, betonowych i z kamienia 
naturalnego. Odporna na przebarwienia, ogranicza ryzyko 
powstawania wykwitów. Mrozoodporna i wodoszczelna. Kolor 
szary. Zużycie: w zależności od wykonywanej pracy i elementów 
murowanych. Klasa zaprawy: M 10 wg PN-EN 998-2.

Zaprawa z oryginalnym trasem Tubag do układania płyt z kamienia 
naturalnego oraz płytek ceramicznych i kamionkowych metodą 
grubowarstwową z możliwością jednoczesnego spoinowania. Zaleca-
na na tarasy, schody, patia wykonywane z kamienia naturalnego takie-
go jak: piaskowiec, juramarmur, porfir, granit. Stosowana na zewnątrz
i do wnętrz. Grubość warstwy w zależności od zastosowania - patrz 
karta techniczna. Zużycie: ok. 1,5 kg/m2 przy warstwie 1 mm. Uziarnie-
nie: 0-4 mm. Klasa zaprawy: M10 wg PN-EN 998-2.

NVL 300 Zaprawa do kamienia naturalnego z trasem



21  Zalety zapraw z trasem Tubag

originalny tubag Trass

1.  zmniejsza ryzyko  wystąpienia przebarwień  i wykwitów

2. zmniejsza  niebezpieczeństwo porastania mchem
i trawą oraz inwazji mikroorganizmów

3. wytrzymuje agresywne czynniki środowiska

4. zapewnia Twojej nawierzchni trwalość i nośność

Przez długi czas uważano uciążliwe szare smugi na kamieniu 
naturalnym za nieuniknione. Dzięki zaprawom budowlanym 
na bazie trasu Tubag wykwity wapienne odeszły w przeszłość 
– w ten sposób kamienie naturalne pozostają piękne na długie 
lata.

Niezwiązane materiały spoin są bardzo porowate. Tu może być 
siedlisko dla mchów, traw i mikroorganizmów. Oryginalny tras 
Tubag uniemożliwia brudowi i porostom tworzenie się oraz 
rozwój. Dlatego Twój bruk pozostanie trwale czysty i piękny.

Niezwiązane materiały spoin i podłoża z piasku, żwiru lub 
grysu tracą swą przyczepność – przy zamiataniu lub czysz-
czeniu myjką ciśnieniową szybko się wypłukują. Oryginalny 
tras Tubag zapewnia mocne związanie Twoich materiałów, 
jednocześnie polepszając właściwości zapraw gwarantując 
łatwość ich aplikacji.

Podłoża o niedostatecznej nośności powodują osiadanie
i przesuwanie się kostek brukowych. Tworzą się niebez-
pieczne wgłębienia i uciążliwe kałuże. Poruszanie się po 
ułożonych nawierzchniach wywołuje pęknięcia w spoinach, 
a wnikająca woda może powodować uszkodzenia mrozo-
we. Oryginalny tras Tubag daje radę codziennym obciąże-
niom – mocno i bezkompromisowo.

Unikanie  szkód  dzięki oryginalnemu  trasowi  marki 
Tubag – aby  kamienie  naturalne  dłużej sprawiały  radość.



1)

2)

Tabela systemowa układania kamienia naturalnego, kostki brukowej
i płyt betonowych szlachetnych.

Przykład:
Kostka brukowa

(granitowa, klinkierowa,
betonowa szlachetna)

Płyty wieloformatowe
(poligonalne)

Płyty z kamienia
naturalnego, płyty

betonowe szlachetne
(kalibrowane/cięte)
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Przy dużym obciążeniu termicznym dodać do zaprawy - elastyczny trasowy szlam kontaktowy TNH-flex
Wodoprzepuszczalna fuga wymaga podłoża wodoprzepuszczalnego
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Tabela systemowa 22

podłoża wodoprzepuszczalne

TDM Trasowo-cementowa, drenażowa zaprawa
podkładowa

TPM-D Trasowo-cementowa, drenażowa zaprawa
podkładowa pod duże obciążenia 

podłoża  wodoszczelne

NVL 300 Zaprawa do kamienia naturalnego z trasem 1)

TPM Trasowo-cementowa wodoszczelna zaprawa
podkładowa pod duże obciążenia

TNH-flex Trasowy szalm elastyczny zwiększający
przyczepność, do kamienia naturalnego

TN-s Grubowarstwowa zaprawa klejąca z trasem do
kamienia naturalnego wrażliwego na przebarwienia 1)

wodoprzepuszczalne 2)

PFF Zaprawa do spoinowania kostki brukowej 2)

wodoszczelne

PFN Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania

PFH Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania
(pod duże obciążenia)

TFP Trasowa zaprawa do spoinowania kamienia
naturalnego

TNF-b Zaprawa trasowa do spoinowania - szeroka

TNF-s Zaprawa trasowa do spoinowania - wąska

PFM Zaprawa do spoinowania kostki brukowej
(pod średnie obciążenia) 2)

dla powierzchni wodoprzepuszczalnej  przy niskim
natężeniu ruchem pieszym i kołowym potrzebujemy
następujące produkty:

Podłoże: TDM
TNH-flexMontaż:

Fugi: PFM
PFF le
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