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Firma Triochem powstała w 1997 roku. Od tego czasu sukcesywnie działa w branży chemicznej. Dostarcza Klientom wyspecjalizowane, nowoczesne 
środki o szerokim zastosowaniu. Przemysł włókienniczy, tekstylny, meblarski, a także chemia budowlana, pralnicza, gospodarcza i kosmetyki 
samochodowe - oto nasza domena. 

Każdy z preparatów to unikalna, opracowana w naszym specjalistycznym laboratorium formuła. Dla zdecydowanej większości produktów bazę 
surowcową stanowią wodne roztwory środków powierzchniowo czynnych, dyspersji polimerów lub kopolimerów.

Przemysł nieustanie się rozwija. Jesteśmy tego świadomi, dlatego stale poszerzamy swoje horyzonty, modernizujemy procesy produkcji  
i dostosowujemy się do bieżących potrzeb rynku. Klientom zapewniamy najwyższej jakości preparaty oraz umożliwiamy im rozbudowę istniejącej gamy 
produktów. Nasi technolodzy, w oparciu o współpracę z firmowym laboratorium, są  w stanie dostosować nasze środki do indywidualnych preferencji 
klienta.

W ciągu ostatniej dekady umocniliśmy swoją pozycję zaufanego i lojalnego partnera. Nie zamierzamy jednak zwalniać wypracowanego tempa. 
Dlatego nasze plany na kolejne lata to dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Poznaj możliwości Triochemu, oparte na partnerskich stosunkach  
z Klientami oraz wieloletnim doświadczeniu!



Eksperckie preparaty dla budownictwa  
to przede wszystkim szeroka gama środków gruntujących, preparatów  
do ochrony, konserwacji i pielęgnacji powierzchni. 

Nasze wyroby spełniają wszelkie wymogi normatywne Instytutu Techniki 
Budowlanej. 

Są zgodne z Krajową Deklaracją Zgodności. Cieszą się także znakomitą 
opinią wśród firm wykonawczych.

Potrzebny nam porządny grunt 
i coś do impregnacji. To musi być 

naprawdę dobrze zrobione. Jakieś 
pomysły?

... jak to czym przed wilgocią 
i brudem? 

Z Triochemu niech biorą. Nie ma nic 
lepszego na rynku.

Panowie, nic nie zmieniamy. 
Nie ma nic lepszego niż TRIOLIT 
HYDRO-STOP B w tym temacie. 

Jak już położymy 
to dobrze gdyby było 

odporne. Nie chcę tego 
co chwilę naprawiać.

Nic innego jak TRIOBRUK 
z Triochemu. Doskonale zabezpiecza 

powierzchnię, uwydatnia kolor  
i chroni przed blaknięciem.

BETONGRUNT I TRIOBET 
z Triochemu. Nic lepszego, szefie, 

nie znajdziemy.

_www.triochem.pl



JAKOŚĆ POTWIERDZONA SKUTECZNOŚCIĄ

BETONGRUNT PLUS
Betongrunt Plus to nowoczesny środek o bardzo wy-
sokiej wydajności przeznaczony do gruntowania ści-
słych słabo i średniochłonnych podłoży w tym płyt  
z betonu architektonicznego GRC. Idealny pod 
wszelkiego rodzaju tynki i kleje mineralne oraz 
mineralno-polimerowe. Polecany do stosowania 
na podłoża mineralne (takie jak: beton, tynk ce-
mentowy i tynk cementowo-wapienny), na pod-
łoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską  
na bazie tworzyw sztucznych, lakierów, a także farb 
olejnych, płyty gipsowo-kartonowe w tym wodood-
porne i płyty OSB, a także na płytki gresowe, szkli-
wione i na szkło. Betongrunt Plus doskonale nadaje 
się jako warstwa sczepna przed wylewaniem posa-
dzek, mocowaniem płytek ceramicznych, tynkowa-
niem tradycyjnym 
i mechanicznym. Betongrunt Plus tworzy idealną 
warstwę sczepną o dużej nośności pomiędzy pod-
łożem a wyprawą tynkarską, klejową lub posadzką 
redukując niemal całkowicie chłonność podłoża. 
Jest barwiony, co ułatwia kontrolę równomiernego 
rozprowadzenia środka na powierzchni, a jego opty-
malnie dobrany skład ułatwia nanoszenie. Może być 
stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.

BETONGRUNT
Przeznaczony jest do gruntowania ścisłych  
i niechłonnych podłoży pod wszelkiego rodzaju 
tynki mineralne i organiczne. Może być stosowa-
ny na podłoża mineralne (takie jak: beton, tynk 
cementowy, tynk cementowo-wapienny i  lastri-
ko), na podłoża pokryte dobrze związaną powło-
ką malarską na bazie tworzyw sztucznych, płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty OSB i powierzchnie 
szkliste (np. glazura). Doskonale nadaje się jako 
warstwa sczepna przed wylewaniem posadzek, 
klejeniem płytek ceramicznych, tynkowaniem 
tradycyjnym i mechanicznym. Tworzy warstwę 
sczepną o dużej nośności pomiędzy podłożem  
a wyprawą tynkarską, klejową lub posadzką  
oraz zmniejsza chłonność podłoża. Środek jest bar-
wiony na kolor różowy co ułatwia kontrolę równo-
miernego rozprowadzenia go na powierzchni. Może 
być stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.  

BETON CLEANER KONCENTRAT
czyszczenie posadzek betonowych
Produkt przeznaczony do czyszczenia posadzek 
betonowych utwardzonych środkami na bazie litu. 
Równie dobrze sprawdza się w miejscach, gdzie 
zastosowano krzemian sodu i potasu. Zalecany jest  
do wszelkich pomieszczeń, zwłaszcza hal magazy-
nowych, hurtowni, zakładów produkcyjnych, cen-
trów handlowych i sklepów detalicznych, szpitali, 
szkół, restauracji i wielu innych. Dzięki zastosowa-
niu w recepturze utwardzacza litowego środek ten 
nie tylko służy do usuwania wszelkich zabrudzeń, 
ale również pielęgnuje i zwiększa odporność  
na zarysowania. 



TRIOBET - ochrona betonu
Polimerowy środek ochronny do betonu na ba-
zie wody, nadający mu głęboki w odcieniu wy-
gląd. Wyprodukowany na bazie modyfikowa-
nych polimerów tworzy przeźroczysty, odporny  
na wodę film. Tworzy idealną bazę dla emulsji pielę-
gnujących, nanoszonych jako warstwa pokrywająca 
lub ścieralna.

TRIOCRYSTAL CL
utwardzacz i uszczelniacz do betonu
Płynny utwardzacz, krystalizujący w struktu-
rze betonu. Stosowany jest do renowacji starych  
i uszlachetniania nowych posadzek betonowych,  
w tym utwardzanych powierzchniowo i polero-
wanych. Triocrystal L jest środkiem na bazie krze-
mianów litu, który wchodząc w reakcję chemiczną  
ze składnikami betonu modyfikuje jego strukturę. 
Może być stosowany do aplikacji wewnątrz i na ze-
wnątrz. Główne zalety Triocrystalu L to: dodatkowe 
utwardzenie i uszczelnienie posadzki betonowej; 
zwiększenie twardości posadzki; podwyższenie 
odporności na ścieranie, promieniowanie UV, uszko-
dzenia mechaniczne i chemiczne; utworzenie od-
pornej na zawilgocenie (hydrofobizacja) i niepylącej 
nawierzchni; łatwa jednowarstwowa aplikacja; po-
prawienie wyglądu posadzki.

TRIOCRYSTAL
utwardzacz do betonu 
- wewnątrz i na zewnątrz
Płynny utwardzacz, krystalizujący w strukturze 
betonu. Stosowany jest do renowacji starych  
i uszlachetniania nowych posadzek betonowych  
w systemie z Trioflorem. Triocrystal jest środkiem  
na bazie krzemianów litu, który wchodząc w reakcję 
chemiczną ze składnikami betonu modyfikuje jego 
strukturę. Główne zalety Triocrystalu to: dodatkowe 
utwardzenie i uszczelnienie posadzki betonowej, 
zwiększenie twardości posadzki, podwyższenie 
odporności na ścieranie, promieniowanie UV, 
uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, łatwa 
jednowarstwowa aplikacja, molekularna wielkość 
cząstek litu zapewniająca głębszą penetrację  
i trwalszą ochronę, poprawienie wyglądu posadzki.

Nasza chemia.

 Państwa satysfakcja.
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DESOLWER
Preparatem przeznaczony do czyszczenia płytkach 
ceramicznych i kamiennych, wypalanych cegłach, 
powierzchniach chromowanych, lakierowanych,  
ze stali szlachetnej oraz z tworzyw sztucznych. Sto-
sowany do usuwania zanieczyszczeń, zabrudzeń  
i nalotów po wszelkiego rodzaju zaprawach cemen-
towych i wapiennych, plam rdzy, kamienia wapien-
nego.

TRIOBRUK
zabezpieczanie kostki brukowej i elementów 
betonowych
Profesjonalny środek do konserwacji i zabezpie-
czania kostki brukowej, starobruku i elementów 
betonowych. Preparat doskonale zabezpiecza po-
wierzchnię, uwydatnia jej kolor oraz chroni kolor 
przed blaknięciem. Triobruk posiada doskonałą 
odporność na alkalia, wysoką przyczepność do 
każdego rodzaju podłoża oraz wysoką odporność  
na ścieranie.

TRIOLIT HYDRO-STOP B
hydrofobizacja materiałów budowlanych
Najnowszej generacji impregnat na bazie hydro-
fobowych silanów i siloksanów. Przeznaczony do 
wysokowydajnej impregnacji ochronnej wszelkiego 
rodzaju chłonnych materiałów budowlanych przed 
wodą i powstawaniem zabrudzeń. Przeznaczony 
jest do impregnacji podłoży mineralnych takich jak: 
cegły, cegła wapienno-piaskowa, piaskowiec na-
turalny i tynki mineralne oraz materiałów budow-
lanych wykonanych z gliny, betonu komórkowego, 
cementu włóknistego, włókien mineralnych i lek-
kiego kruszywa. Nie nadaje się do mniej chłonnego, 
gęstego kamienia naturalnego, zwłaszcza wapie-
nia, marmuru. Impregnowane Triolit Hydro-stop B 
materiały charakteryzują się doskonałym „efektem 
perlenia” wody na powierzchni i nabierają właści-
wości samoczyszczących w trakcie opadów atmos-
ferycznych. Doskonale nadaje się do impregnacji 
ochronnej materiałów wewnątrz pomieszczeń. Za-
impregnowane powierzchnie wykazują odporność 
na działanie alkaliów. Impregnat nie zatyka porów 
i kapilar dzięki czemu nie zmienia naturalnych wła-
ściwości „oddychających” podłoża. Gwarantuje dłu-
gotrwałą i kompletną ochronę powierzchni określo-
ną na minimum 5 lat.



DESOLWER – KLINKIER PUTZ
czyszczenie klinkieru, płytek ceramicznych  
i kamiennych
DESOLWER – KLINKIER PUTZ jest aktywnym środ-
kiem przeznaczonym do czyszczenia klinkieru, pły-
tek ceramicznych i kamiennych. Desolwer – Klinkier 
Putz służy do usuwania zanieczyszczeń, zabrudzeń  
i nalotów po wszelkiego rodzaju zaprawach cemen-
towych i wapiennych, wykwitów solnych, plam 
rdzy, kamienia wapiennego itp. Desolwer – Klinkier 
Putz można stosować wewnątrz i na zewnątrz bu-
dynku. 

SECURITY KLINKIER OIL
zabezpieczanie i pielęgnacja nieglazurowa-
nych powierzchni ceramicznych
Bezrozpuszczalnikowy środek do zabezpieczania  
i pielęgnacji klinkieru, cegły licówki, płytek glinia-
nych oraz innych nieglazurowanych powierzch-
ni ceramicznych. Preparat może być  stosowany  
do czasowego zabezpieczania powierzchni klinkieru 
przed zabrudzeniem w czasie fugowania. Zastoso-
wanie Security Klinkier Oil powoduje pogłębienie, 
ożywienie i odświeżenie barwy, zmniejszenie wraż-
liwości na zabrudzenia i zaplamienia oraz umożli-
wia łatwiejszą konserwację.

POLISOL 
środek do usuwania pozostałości po klejach 
polimerowych
Polisol jest wydajnym i bardzo skutecznym prepa-
ratem przeznaczonym do usuwania pozostałości, 
zabrudzeń i nalotów po różnego rodzaju klejach 
polimerowych, środkach gruntujących i farbach 
emulsyjnych. Nadaje się także do zmywania brudu, 
osadu  i plam powstałych z olejów i smarów. Dzięki 
optymalnie dobranej recepturze pozwala na szyb-
kie usuwanie nawet najstarszych zabrudzeń. Służy 
do czyszczenia płytek ceramicznych, kamiennych, 
klinkierowych, powierzchni chromowanych, lakie-
rowanych, szklanych, ze stali szlachetnej i tworzyw 
sztucznych. Polisol można stosować wewnątrz  
i na zewnątrz budynku. 

Nasza chemia.

 Państwa satysfakcja.
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SUPERGRUNT
Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania 
powierzchniowego podłoży nadmiernie lub nie-
równomiernie chłonnych oraz pylących o dosta-
tecznej nośności, a także do redukcji chłonności 
podłoży porowatych. Może być stosowany na be-
tony, gazobetony, tynki na spoiwach mineralnych 
(cementowych, wapiennych, gipsowych), surowe 
powierzchnie wykonane z  materiałów ceramicz-
nych lub wapienno-piaskowych oraz do płyt ce-
mentowych, gipsowych, gipsowo-kartonowych 
i  drewnopochodnych impregnowanych. Preparat 
służy do przygotowania podłoża przed nakładaniem 
tynków, tapet, farb, zapraw klejących, gładzi gipso-
wych i wylewaniem posadzek. Może być stosowany 
na zewnątrz i wewnątrz budynku.

SUPERGRUNT KONCENTRAT 
Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania 
powierzchniowego podłoży nadmiernie lub nierów-
nomiernie chłonnych oraz pylących o dostatecznej 
nośności, a także do redukcji chłonności podłoży 
porowatych. Może być stosowany na betony, ga-
zobetony, tynki na spoiwach mineralnych (ce-
mentowych, wapiennych, gipsowych), surowe po-
wierzchnie wykonane z materiałów ceramicznych 
lub wapienno-piaskowych oraz do płyt cemento-
wych, gipsowych, gipsowo-kartonowych i drew-
nopochodnych impregnowanych. Preparat służy do 
przygotowania podłoża przed nakładaniem tynków 
gipsowych, tapet, farb, zapraw klejących, gładzi 
gipsowych i wylewaniem posadzek. Może być sto-
sowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.

GRUNT   TYNKARSKI
Środek przeznaczony do powierzchniowego 
gruntowania i wzmacniania podłoży nadmiernie  
lub nierównomiernie chłonnych oraz pylących  
o dostatecznej nośności, wszędzie tam, gdzie nie 
jest niezbędna głęboka penetracja. Efektywnie 
działa na podłożach takich jak beton, tynk ce-
mentowy, cementowo-wapienny, beton komór-
kowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Preparat 
ogranicza i wyrównuje chłonność podłoży średnio  
i silnie nasiąkliwych. Jest zalecany pod tynki i gła-
dzie gipsowe, kleje do płyt gipsowo-kartonowych. 
Może być stosowany na zewnątrz  i wewnątrz bu-
dynku.



SUPERGRUNT
GŁĘBOKOPENETRUJĄCY
Służy do gruntowania podłoży przed mocowa-
niem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, 
szpachlowaniem, malowaniem i nanoszeniem 
gładzi gipsowych. Przeznaczony jest do penetracji  
i wzmacniania powierzchniowego podłoży nierów-
nomiernie chłonnych oraz niespójnych. Szczególnie 
zalecany jest na stare i słabe podłoża oraz na pod-
łoża gipsowe, anhydrytowe, ceramiczne, betono-
we, cementowo-wiórowe, cementowo-wapienne, 
gipsowe oraz na nieimpregnowane płyty gipso-
wo-kartonowe. Może być stosowany na zewnątrz  
i wewnątrz budynku.

SUPERGRUNT
GŁĘBOKOPENETRUJĄCY KONCENTRAT
służy do gruntowania podłoży przed mocowa-
niem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, 
szpachlowaniem, malowaniem i nanoszeniem 
gładzi gipsowych. Przeznaczony jest do penetracji 
i wzmacniania powierzchniowego podłoży nierów-
nomiernie chłonnych oraz niespójnych. Szczególnie 
zalecany jest na stare i słabe podłoża oraz na pod-
łoża gipsowe, anhydrytowe, ceramiczne, betono-
we, cementowo-wiórowe, cementowo-wapienne, 
gipsowe oraz na nieimpregnowane płyty gipso-
wo-kartonowe. Może być stosowany na zewnątrz  
i wewnątrz budynku.

SUPERGRUNT MALARSKI- 
BARIERA ODCINAJĄCA
Maskuje plamy, rdzawe zacieki i inne przebar-
wienia. Skutecznie pokrywa i odcina osady dymu 
tytoniowego na ścianach i sufitach. Powstrzymuje 
przedostawanie się przebarwień i zapachów na 
zewnątrz warstwy odcinającej. Do zastosowania 
przed nałożeniem powłok malarskich, tapet i gładzi 
gipsowych. 
Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Nasza chemia.

 Państwa satysfakcja.
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BETON CLEANER kamień, płytki
Produkt  przeznaczony do czyszczenia posadzek 
wykonanych z wszelkiego typu płytek, a także z płyt  
z kamienia naturalnego. Zalecany jest do czyszcze-
nia zwłaszcza płytek pokrywających powierzchnie 
o dużym obciążeniu ruchem w pomieszczeniach 
takich jak sklepy, hurtownie, zakłady produkcyjne 
i magazyny, centra handlowe, szpitale, szkoły i re-
stauracje. Znakomicie czyści również powierzchnie 
zewnętrzne takie jak schody, chodniki i place wykła-
dane brukiem lub płytami z kamienia naturalnego.

TRIOFLOOR
utwardzacz podłoży do wnętrz 
mikropowłoka wykończeniowa
Wysokowydajny utwardzacz, ochrona przed plama-
mi, mikropowłoka wykończeniowa posadzek beto-
nowych. Jest płynnym, wodnym środkiem opartym 
na bazie krzemianów litu i polimerów, który wcho-
dząc w reakcję chemiczną ze składnikami betonu 
modyfikuje jego strukturę i tworzy mikropowłokę 
hydrofobową o dużej odporności chemicznej i me-
chanicznej. Stosowany jest do renowacji starych  
i uszlachetniania nowych posadzek betonowych po 
zastosowaniu preparatu Triocrystal, w tym utwar-
dzanych powierzchniowo i szlifowanych. Przezna-
czony jest do aplikacji wewnątrz pomieszczeń. 
Główne zalety Triofloor  to: dodatkowe utwardzenie 
i uszczelnienie posadzki betonowej; zwiększenie 
twardości i trwałości posadzki; podwyższenie od-
porności na ścieranie, plamy, kurz oraz uszkodzenia 
mechaniczne i chemiczne; jednolite, bezbarwne  
i połyskujące wykończenie posadzki, minimalizacja 
kosztów związanych z eksploatacją posadzki.

TRIOGLASS
impregnacja podłoży o podwyższonej 
chłonności
Przeznaczony jest do impregnacji i zabezpiecza-
nia przed zabrudzeniami podłoży o podwyższonej 
nasiąkliwości (ceramicznych nieszkliwionych, ka-
miennych oraz wykonanych z zapraw cementowych  
np. fug). Zaimpregnowanie preparatem tego rodza-
ju powierzchni powoduje podwyższoną wodood-
porność, odporność na zabrudzenia olejami, tłusz-
czami, kawą, herbatą itp. Po wyschnięciu Trioglass 
tworzy trwałą i bezbarwną powłokę ochronną, 
nadaje delikatny połysk i świeży wygląd, a pokry-
te nim elementy stają się łatwiejsze w pielęgnacji. 
Produkt nie zawiera rozpuszczalników, jest wydaj-
ny i łatwy w użyciu. Może być używany zarówno  
wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.



TIOKOR A/C
zabezpieczanie powierzchni stalowych
Nowoczesny i uniwersalny środek gruntujący  
na bazie wody przeznaczony do gruntowania (pow-
lekania) powierzchni stalowych. Po aplikacji tworzy 
hydrofobową warstwę chroniącą przed korozją, 
wilgocią i zabrudzeniami. Polimery stosowane  
w produkcie tworzą twardy, przeźroczysty film 
odporny również na uszkodzenia mechaniczne.  
Niepalny.

KLEJ DO TAPET
Środek przeznaczony  do klejenia tapet winylowych, 
z włókna szklanego oraz tapet flizelinowych i tek-
stylnych. Może być stosowany na betonie, tynkach 
cementowych, gipsowych, gładziach gipsowych  
i płytach gipsowo-kartonowych. Preparat cha-
rakteryzuje się dużą przyczepnością do podłoża,  
nie pozostawia plam po wyschnięciu oraz nie za-
wiera rozpuszczalników. Po wyschnięciu klej tworzy 
przeźroczysty film. Przed zastosowaniem kleju na-
leży się zawsze zapoznać z zaleceniami producenta 
tapet.
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