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SPIS TREŚCI produkty wewnętrzne

Farby wewnętrzne 

Z nami Twój dom nabierze koloru. Wykreuj prze-
strzeń, w której króluje oryginalny styl. Dzięki niej 
przekonasz się, że życie ma wiele inspirujących 
barw. Odpowiednio dobrany kolor to idealny punkt 
wyjścia dla każdej aranżacji. Kolory odmieniają na-
szą przestrzeń nadając jej indywidualny charakter. 

Lico Mix w swojej ofercie posiada wysokiej jakości 
farby akrylowe i lateksowe. 

Sięgnij po nasze produkty, wybierając spośród farb 
odpowiedni dla siebie odcień. Spraw, aby każde 
pomieszczenie twojego domu stało się przyjazne 
i eleganckie, ciepłe i przytulne.

Odmień swój dom farbami Lico Mix

Bo wszystko zaczyna się w domu.

Systemy dekoracyjne
Systemy dekoracyjne Lico Mix zostały stworzone 
dla każdego, kto poszukuje tego co wyjątkowe, 
dobre i proste, a jednocześnie luksusowe i szla-
chetne.

Lico Mix w swojej ofercie posiada wysokiej jako-
ści produkty, które obejmują kilkanaście rodzajów 
zdobień dostępnych w wielu wariantach kolory-
stycznych.

Dzięki zastosowaniu narzędzi i szablonów deko-
racyjnych wnętrze naszych domów będzie wyróż-
niało się oryginalnym stylem, pełnym bogactwem 
struktur i czarującego piękna. 

SPIS TREŚCI produkty zewnętrzne

Piękna fasada domu jest tak samo ważna jak i jego 
wnętrze. Elewacja budynku to nasza wizytówka, 
dlatego warto o nią zadbać. To dzięki produktom 
firmy Lico Mix dom zyskuje szczególny charakter  
i wyrazistość. Wyroby Lico Mix tworzą trwałą po-
włokę odporną na niekorzystny wpływ warunków 
atmosferycznych. 

Lico Mix producent chemii budowlanej posiada  
w swojej ofercie materiały wykończeniowe do sys-
temów dociepleń na wełnie mineralnej i styropia-
nie. Firma Lico Mix posiada profesjonalne produk-
ty do ochrony i dekoracji elewacji, które pozwalają 
cieszyć się pięknem przez długie lata.
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TYNKI FASADOWE

AK / AB – tynK AKrylowy z dodAtKiem SiliKonu
gotowa akrylowa masa tynkarska z dodatkiem konserwantów zabezpieczających przed niekorzyst-
nym wpływem czynników mikrobiologicznych. Dodatek emulsji silikonowych wpływa korzystnie na 
odporność tynku na zabrudzenia (poprawiając jego zmywalność) oraz zwiększa paroprzepuszczal-
ność związanej wyprawy. Służy do ręcznego i mechanicznego wykonywania cienkowarstwowych 
dekoracyjnych wypraw w bezspoinowych systemach ociepleń LicO MiX. Może być również używa-
na do wykańczania nowych i odnawianych podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

SiloXi  K / B – tynK SiloKSAnowy
gotowa siloksanowa masa tynkarska na bazie żywic i kopolimerów akrylowych, wzbogaconych 
emulsją siloksanową. Służy do ręcznego i mechanicznego wykonywania cienkowarstwowych deko-
racyjnych wypraw w bezspoinowych systemach ociepleń LicO MiX. Może być używana do wykań-
czania nowych i odnawianych podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Odznacza się 
bardzo dużą odpornością na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i zabrudzenia. Tynk tworzy 
powłokę o dobrej dyfuzyjności dla pary wodnej i odporną na różnorodne warunki atmosferyczne. 
Emulsja siloksanowa sprawia, że uzyskana  powłoka dzięki powierzchniowej hydrofobizacji jest mniej 
podatna na penetrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi, przez co cechuje się wysoką 
odpornością na osadzanie się zabrudzeń oraz efektem samooczyszczania się. Tynk znajduje zastoso-
wanie tam, gdzie wymagane są podwyższone parametry odpornościowe na ścieranie, zawilgocenie 
lub istnieje ryzyko wystąpienia grzybów i alg.

StK / StB – tynK SiliKAtowy  
gotowa silikatowa masa tynkarska na bazie potasowego szkła wodnego. Służy do ręcznego i mecha-
nicznego wykonywania cienkowarstwowych dekoracyjnych wypraw w bezspoinowych systemach 
ociepleń LicO MiX. Może być również używana do wykańczania nowych i odnawianych podłoży 
mineralnych (z wyjątkiem gipsowych) wewnątrz i na zewnątrz budynków. Odznacza się bardzo dużą 
odpornością na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i zabrudzenia. łączy w sobie wysoką 
elastyczność, wysoką paroprzepuszczalność oraz stabilność barw. Wyróżnia się procesem trwałego 
chemicznego połączenia z podłożem mineralnym.

Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

a 25 7,15 178,82 219,95 600 (24)
B 25 7,98 199,44 245,31 600 (24)
c 25 9,69 242,35 298,09 600 (24)
D ceny ustalane indywidualnie

K: kornik 2,0 mm,  3,0 mm    B: baranek 1,5 mm,  2,0 mm

Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

a 25 5,83 145,77 179,29 600 (24)
B 25 6,85 171,19 210,57 600 (24)
c 25 8,82 220,49 271,20 600 (24)
D ceny ustalane indywidualnie

aK: kornik 2,0 mm,  3,0 mm    aB: baranek 1,5 mm,  2,0 mm

Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

a 25 7,05 176,18 216,70 600 (24)
B 25 7,86 196,50 241,69 600 (24)
c 25 9,55 238,78 293,70 600 (24)
D ceny ustalane indywidualnie

STK: kornik 2,0 mm,  3,0 mm    STB: baranek 1,5 mm,  2,0 mm

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 2,5 kg/m2 (baranek 1,5 mm),
 ▪ ~ 3,2 kg/m2 (baranek 2,0 mm),
 ▪ ~ 2,2 - 2,5 kg/m2 (kornik 2,0 mm),
 ▪ ~ 3,3 kg/m2 (kornik 3,0 mm).

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 2,5 kg/m2 (baranek 1,5 mm),
 ▪ ~ 3,2 kg/m2 (baranek 2,0 mm),
 ▪ ~ 2,2 - 2,5 kg/m2 (kornik 2,0 mm),
 ▪ ~ 3,3 kg/m2 (kornik 3,0 mm).

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 2,5 kg/m2 (baranek 1,5 mm),
 ▪ ~ 3,2 kg/m2 (baranek 2,0 mm),
 ▪ ~ 2,2 - 2,5 kg/m2 (kornik 2,0 mm),
 ▪ ~ 3,3 kg/m2 (kornik 3,0 mm).
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TYNKI FASADOWE

liCo miX SiliKo – SiliKonowy tynK Polimerowy  
gotowa silikonowo - polimerowa masa tynkarska na bazie emulsji silikonowych i dyspersji polimero-
wej. Służy do ręcznego i mechanicznego wykonywania cienkowarstwowych dekoracyjnych wypraw 
w bezspoinowych systemach ociepleń LicO MiX (styropian i wełna). Może być używany do wykań-
czania nowych i odnawianych podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Odznacza 
się bardzo dużą odpornością na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV, zabrudzenia i wysoką 
odporność na korozję biologiczną. łączy w sobie wysoką elastyczność oraz stabilność barw.

SoK / SoB – tynK SiliKonowy  
gotowa silikonowa masa tynkarska na bazie żywicy silikonowej. Służy do ręcznego i mechanicznego 
wykonywania cienkowarstwowych dekoracyjnych wypraw w bezspoinowych systemach ociepleń 
LicO MiX. Może być również używana do wykańczania nowych i odnawianych podłoży mineralnych 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Odznacza się bardzo dużą odpornością na czynniki atmosferycz-
ne, promieniowanie UV i zabrudzenia. łączy w sobie wysoką elastyczność, wysoką paroprzepuszczal-
ność oraz stabilność barw. Posiada właściwości „samoczyszczenia”.  

mK / mB – tynK minerAlny   
Sucha mieszanka spoiw i wypełniaczy mineralnych oraz polimerowych dodatków modyfikujących. 
Służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych dekoracyjnych wypraw w bezspoinowych sys-
temach ociepleń LicO MiX. Może być również używany do wykańczania nowych i odnawianych 
podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Odznacza się naturalną odpornością na 
czynniki biologiczne i atmosferyczne oraz bardzo dużą paroprzepuszczalnością. charakteryzuje się 
wysoką przyczepnością i dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Jego cechy fizyko-che-
miczne stanowią o wysokiej odporności na zmienne warunki eksploatacyjne. Występuje w kolorze 
białym oraz jako transparentny pod wymalowania farbami LicO MiX.

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 2,5 kg/m2 (baranek 1,5 mm),
 ▪ ~ 3,2 kg/m2 (baranek 2,0 mm),
 ▪ ~ 2,2 - 2,5 kg/m2 (kornik 2,0 mm),
 ▪ ~ 3,3 kg/m2 (kornik 3,0 mm).

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 2,5 kg/m2 (baranek 1,5 mm),
 ▪ ~ 3,2 kg/m2 (baranek 2,0 mm),
 ▪ ~ 2,2 - 2,5 kg/m2 (kornik 2,0 mm),
 ▪ ~ 3,3 kg/m2 (kornik 3,0 mm).

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~2,5 kg/m2 (baranek 1,5mm),
 ▪ ~3,0 kg/m2 (baranek 2,0mm),
 ▪ ~2,5 kg/m2 (kornik 2,0mm),
 ▪ ~3,5 kg/m2 (kornik 3,0mm)
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Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

a 25 7,49 187,14 230,18 600 (24)
B 25 8,35 208,74 256,75 600 (24)
c 25 10,56 264,08 324,81 600 (24)
D ceny ustalane indywidualnie

SiLiKO K: kornik 2,0 mm,  3,0 mm    SiLiKO B: baranek 1,5 mm,  2,0 mm

Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

a 25 8,17 204,36 251,36 600 (24)
B 25 9,60 240,01 295,21 600 (24)
c 25 12,36 309,12 380,22 600 (24)
D ceny ustalane indywidualnie

SOK: kornik 2,0 mm,  3,0 mm    SOB: baranek 1,5 mm,  2,0 mm

                           Opakowanie w kg cena netto za 
kg w PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w 
kg (ilość sztuk) netto brutto

baranek
trans 25 1,74 43,41 53,39 1050 (42)
biały 25 1,93 48,25 59,34 1050 (42)

kornik
trans 25 1,66 41,55 51,10 1050 (42)
biały 25 1,78 44,53 54,78 1050 (42)

MK: kornik 2,0 mm,  3,0 mm    MB: baranek 1,5 mm,  2,0 mm
      

Nowość
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z – FArBA FASAdowA AKrylowA
Fasadowa farba na bazie kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, pigmentów, wody oraz 
konserwantów, środków modyfikujących i biobójczych. Ma bardzo dobre właściwości kryjące, od-
dając doskonale fakturę malowanych powierzchni, pozostawiając je gładkimi i matowymi. znajduje 
zastosowanie tam, gdzie wymagane są podwyższone parametry odpornościowe na ścieranie, zawil-
gocenie lub ryzyko wystąpienia grzybów i alg. Farba szczególnie polecana jest do wymalowań deko-
racyjno-ochronnych cienkowarstwowych tynków mineralnych i polimerowych. Można stosować ją 
na wszystkie podłoża mineralne takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, 
beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, pro-monta i in. Tworzy powłokę odporną na różnorod-
ne warunki atmosferyczne. Formuła opracowana również do natrysku hydrodynamicznego.

zSX – FArBA SiloKSAnowA
Fasadowa farba na bazie kopolimerów akrylowych, emulsji siloksanowych, wypełniaczy mineralnych, 
pigmentów, wody oraz konserwantów, środków modyfikujących i biobójczych. Ma bardzo dobre 
właściwości kryjące; oddaje doskonale fakturę malowanych powierzchni. Tworzy powłokę o dobrej 
dyfuzyjności dla pary wodnej i odporną na różnorodne warunki atmosferyczne. Emulsja siloksano-
wa sprawia, że uzyskana powłoka dzięki powierzchniowej hydrofobizacji jest mniej podatna na pe-
netrację wody z substancjami w niej rozpuszczonymi, przez co cechuje się wysoką odpornością na 
osadzanie się zabrudzeń oraz efektem samooczyszczania się. Farba znajduje zastosowanie tam, gdzie 
wymagane są podwyższone parametry odpornościowe na ścieranie, zawilgocenie lub ryzyko wystą-
pienia grzybów i alg. Formuła opracowana również do natrysku hydrodynamicznego.

St – FArBA SiliKAtowA
Farba fasadowa produkowana na bazie potasowego szkła wodnego. Otrzymaną powłokę charakte-
ryzuje duża paroprzepuszczalność, odporność na zanieczyszczenia środowiskowe i promieniowanie 
UV. W wyniku procesów chemicznych łączy się trwale z podłożem mineralnym. Dzięki dodatkom hy-
drofobizującym farba jest odporna na zacinający deszcz. Farba służy do malowania konserwacyjnego, 
ochronnego i dekoracyjnego. Można ją stosować na podłoża mineralne (z wyjątkiem gipsowych); ta-
kie jak: kamień naturalny, beton, terabona, tynk cementowy i cementowo-wapienny oraz cienkowar-
stwowe tynki mineralne i silikatowe. Formuła opracowana również do natrysku hydrodynamicznego.

Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

a
6 11,77 70,60 86,83 540 (90)

14 10,87 152,17 187,17 462 (33)

B
6 13,48 80,89 99,50 540 (90)

14 12,56 175,82 216,26 462 (33)

c
6 18,04 108,21 133,10 540 (90)

14 17,11 239,58 294,69 462 (33)
D ceny ustalane indywidualnie

Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

a
6 15,40 92,39 113,64 540 (90)

14 14,88 208,33 256,25 462 (33)

B
6 19,01 114,07 140,30 540 (90)

14 18,38 257,30 316,47 462 (33)

c
6 23,59 141,54 174,10 540 (90)

14 22,80 319,26 392,69 462 (33)
D ceny ustalane indywidualnie

Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

a
6 19,49 116,93 143,82 540 (90)

14 18,52 259,29 318,93 462 (33)

B
6 21,85 131,10 161,26 540 (90)

14 20,85 291,92 359,06 462 (33)

c
6 27,95 167,71 206,28 540 (90)

14 26,92 376,82 463,49 462 (33)
D ceny ustalane indywidualnie

Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

a
6 14,05 84,30 103,69 540 (90)

14 13,38 187,39 230,49 462 (33)

B
6 16,18 97,10 119,44 540 (90)

14 15,41 215,78 265,41 462 (33)

c
6 21,98 131,86 162,19 540 (90)

14 20,93 293,01 360,40 462 (33)
D ceny ustalane indywidualnie

Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

a
6 14,92 89,54 110,14 540 (90)

14 14,26 199,64 245,56 462 (33)

B
6 17,40 104,37 128,38 540 (90)

14 16,71 233,90 287,69 462 (33)

c
6 22,97 137,80 169,49 540 (90)

14 22,29 312,03 383,80 462 (33)
D ceny ustalane indywidualnie

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,20 kg/m2  
- dla jednokrotnej aplikacji

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,23 kg/m2  
- dla jednokrotnej aplikacji

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,18-0,23 kg/m2  
- dla jednokrotnej aplikacji

zSS – FArBA SiliKonowo - PolimerowA
Farba fasadowa produkowana na bazie emulsji silikonowych i dyspersji polimerowych. Otrzymaną 
powłokę charakteryzuje duża paroprzepuszczalność, odporność na zanieczyszczenia środowiskowe 
i promieniowanie UV. Dzięki dodatkom hydrofobizującym farba jest odporna na zmienne warunki 
eksploatacyjne (deszcz, mgła, mróz). Wykazuje dużą stabilność barw. Można ją stosować na podłoża 
mineralne (z wyjątkiem gipsowych); takie jak: kamień naturalny, beton, terabona, tynk cementowy i 
cementowo-wapienny oraz tynki cienkowarstwowe. Formuła opracowana również do natrysku hy-
drodynamicznego.

So – FArBA SiliKonowA
Fasadowa farba na bazie żywic silikonowych, wypełniaczy mineralnych, pigmentów, wody oraz kon-
serwantów, środków modyfikujących i biobójczych. Ma bardzo dobre właściwości kryjące, oddając 
doskonale fakturę malowanych powierzchni, pozostawiając je gładkimi i matowymi. znajduje zasto-
sowanie tam, gdzie wymagane są podwyższone parametry odpornościowe na ścieranie, zawilgocenie 
lub ryzyko wystąpienia grzybów i alg. Tworzy powłokę odporną na różnorodne warunki atmosferycz-
ne. Farba szczególnie polecana jest do wymalowań dekoracyjno-ochronnych cienkowarstwowych 
tynków mineralnych i polimerowych. Ponadto stosuje się ją na wszystkie podłoża mineralne takie 
jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton komórkowy, itp. Formuła opracowana 
również do natrysku hydrodynamicznego.

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,18-0,23 kg/m2  
- dla jednokrotnej aplikacji

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,20 kg/m2  
- dla jednokrotnej aplikacji

FARBY FASADOWE FARBY FASADOWE

Nowość
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lm – FArBA gruntująCA
Podkładowa farba gruntująca na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej, wypełniaczy mineralnych, 
pigmentów oraz środków konserwujących, modyfikujących i wody. Służy do gruntowania podłoża 
przed nakładaniem wszystkich rodzajów tynków szlachetnych na bazie spoiw mineralnych i akrylo-
wych LicO MiX. Ma zastosowanie na zewnątrz, jak i do wnętrz w celu zwiększenia przyczepności 
wypraw tynkarskich, wyrównania koloru podłoża, uniknięcia przebarwień w warstwie tynku, wyrów-
nania chłonności podłoża oraz oddzielenia warstwy wyprawy tynkarskiej od podłoża. Do stosowania 
na wszystkie podłoża mineralne (tynki cementowe, cementowo wapienne, gipsowe, beton), płyty 
gipsowo-kartonowe, pro-monta, wiórowe, drewno, sklejkę.

lS – FArBA gruntująCA SiliKAtowA
Podkładowa farba gruntująca na bazie szkła wodnego potasowego i wodnej dyspersji żywicy siliko-
nowej. Farba służy do gruntowania podłoża przed nakładaniem tynków silikatowych LicO MiX. Ma 
zastosowanie na typowych podłożach mineralnych takich jak: beton, tynki cementowe i cemento-
wo-wapienne, beton komórkowy, ceramika, itp. nie używać na podłoża gipsowe oraz organiczne np. 
na powłoki z farb dyspersyjnych (emulsyjnych), na drewno i materiały drewnopochodne. nie zawiera 
rozpuszczalników organicznych. Ma na celu wyrównanie chłonności, zwiększenie przyczepności oraz 
oddzielenie warstwy wyprawy tynkarskiej od podłoża nie zmniejszając paroprzepuszczalności.

lSS – FArBA gruntująCA SiliKonowo - PolimerowA
Podkładowa farba gruntująca na bazie wodnej dyspersji żywicy silikonowej. Służy do grun-
towania podłoża przed nakładaniem tynków silikonowo - polimerowych LicO MiX. Ma za-
stosowanie na typowych podłożach mineralnych takich jak: beton, tynki cementowe  
i cementowo-wapienne, beton komórkowy, ceramika, itp. nie używać na podłoża gipsowe oraz orga-
niczne np. na powłoki z farb dyspersyjnych (emulsyjnych), na drewno i materiały drewnopochodne. 
Ma na celu wyrównanie chłonności, zwiększenie przyczepności oraz oddzielenie warstwy wyprawy 
tynkarskiej od podłoża nie zmniejszając paroprzepuszczalności.

Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

Biała
4,5 6,50 29,26 35,98 396 (88)
7,5 5,91 44,31 54,51 675 (90)
15 5,37 80,48 98,98 495 (33)

a,B,c
4,5* 8,15 36,69 45,13 396 (88)
7,5 7,41 55,59 68,37 675 (90)
15 7,00 104,98 129,12 495 (33)

D ceny ustalane indywidualnie
*Opakowanie 4,5 kg - dostępna kolorystyka tylko pod tynki mozaikowe

Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

Biała
7,5 6,50 48,76 59,97 675 (90)
15 5,75 86,22 106,05 495 (33)

a,B,c
7,5 8,84 66,32 81,57 675 (90)
15 8,09 121,37 149,28 495 (33)

D ceny ustalane indywidualnie

Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

Biała
7,5 8,27 61,99 76,25 675 (90)
15 7,44 111,62 137,30 495 (33)

a,B,c
7,5 10,38 77,86 95,77 675 (90)
15 9,78 146,76 180,52 495 (33)

D ceny ustalane indywidualnie

Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

Biała
7,5 6,86 51,47 63,31 675 (90)
15 6,00 90,04 110,75 495 (33)

Kolor
7,5 8,84 66,32 81,57 675 (90)
15 8,09 121,37 149,28 495 (33)

Grupa  Opakowanie w kg Cena netto za kg 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

Biała
7,5 6,77 50,80 62,49 675 (90)
15 5,99 89,85 110,51 495 (33)

a,B,c
7,5 9,06 67,95 83,58 675 (90)
15 8,25 123,79 152,26 495 (33)

D ceny ustalane indywidualnie

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,40-0,45 kg/m2  
- dla jednokrotnej aplikacji

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,40-0,45 kg/m2  
- dla jednokrotnej aplikacji

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,40-0,45 kg/m2  
- dla jednokrotnej aplikacji

lSo – FArBA gruntująCA SiliKonowA
Podkładowa silikonowa farba gruntująca na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej, wypełniaczy mi-
neralnych, pigmentów oraz środków konserwujących, modyfikujących i wody. Służy do gruntowania 
podłoża przed nakładaniem wszystkich rodzajów tynków szlachetnych na bazie spoiw silikonowych 
LicO MiX. Ma zastosowanie na zewnątrz, jak i do wnętrz w celu zwiększenia przyczepności wypraw 
tynkarskich, wyrównania koloru podłoża, uniknięcia przebarwień w warstwie tynku, wyrównania 
chłonności podłoża oraz oddzielenia warstwy wyprawy tynkarskiej od podłoża. Do stosowania na 
wszystkie podłoża mineralne (tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, beton), płyty gip-
sowo-kartonowe, pro-monta, wiórowe, drewno, sklejkę.

lmX – FArBA gruntująCA
Podkładowa farba gruntująca na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej, wypełniaczy mineralnych, 
pigmentów oraz środków konserwujących, modyfikujących i wody. Służy do gruntowania podłoża 
przed nakładaniem mozaikowej masy tynkarskiej LicO MiX TMX. Ma na celu wyrównanie chłonno-
ści, zwiększenie przyczepności oraz oddzielenie warstwy wyprawy tynkarskiej od podłoża. ze wzglę-
du na odporność na UV farba zalecana jest w przypadku zastosowania szablonów samoprzylepnych, 
gdzie tworzy wypełnienie dekoracyjne (imitacja spoiny). nadaje się na wszystkie podłoża mineralne: 
beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton komórkowy, ceramika, płyty gipsowo-karto-
nowe, pro-monta i inne.

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,40-0,45 kg/m2  
- dla jednokrotnej aplikacji

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,40-0,45 kg/m2  
- dla jednokrotnej aplikacji

FARBY GRUNTUJĄCE FARBY GRUNTUJĄCE

Nowość
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tm – tynK mozAiKowy   
Mozaikowa masa tynkarska na bazie transparentnej żywicy akrylowej oraz kruszyw naturalnych  
i barwionych. Występuje w szerokiej gamie kolorystycznej oraz w trzech granulacjach. Daje też moż-
liwość indywidualnego komponowania zestawów kolorystycznych na życzenie odbiorcy. Może być 
stosowana jako dekoracyjno-ochronna powłoka wewnętrzna lub elewacyjna. Tworzy powłokę od-
porną na działanie warunków atmosferycznych takich jak mróz, opady atmosferyczne oraz na za-
brudzenia; dlatego jest perfekcyjnym wykończeniem zewnętrznych elementów architektonicznych: 
cokołów, ościeży okiennych, gzymsów, itp. Formuła tynku opracowana również do stosowania przy 
użyciu specjalnych szablonów samoprzylepnych. Produkt dostępny jest w wersji z brokatem i pyłem 
perłowym; tynk z brokatem lub z pyłem perłowym zaleca się stosować wewnątrz pomieszczeń.

deSKA deKorACyjnA  
Deska elewacyjna LicO MiX służy do wykonania okładziny dekoracyjnej przypominającej naturalne 
drewno. Deska może być stosowana na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Deska elewacyjna LicO 
MiX wykonana jest na bazie modyfikowanych żywic akrylowych, środków uniepalniających, piasku 
kwarcowego oraz wypełniaczy i pigmentów żelazowych. Tak dobrany skład ma wpływ na odpowied-
nią elastyczność, mały ciężar, a także na odporność okładziny na warunki atmosferyczne. Dostępna 
jest w kolorystyce wg wzornika producenta oraz jako surowa do wybarwienia lakierobejcami.  

KPd – Klej Polimerowy do deSKi deKorACyjnej
LicO MiX KPD to polimerowy klej dyspersyjny do klejenia deski dekoracyjnej. Dostępny w kolorze 
białym, popielatym lub brązowym; kolor kleju dobiera się do koloru deski wg wskazań producenta. 
Jeśli planowane jest klejenie desek z fugą, to kolor kleju dobiera się wg zaplanowanego zestawienia 
kolorystycznego deska-fuga. 

lBd – lAKieroBejCA do deSKi deKorACyjnej
LicO MiX LBD to akrylowa lakierobejca do dekoracyjno-ochronnego wykańczania desek dekoracy-
nych LicO MiX. aplikuje się ją na deski niemalowane jako pierwszą warstwę nadającą właściwy kolor 
i uwidaczniającą rysunek struktury powierzchni. Służy też do wykonywania zaprawek na deskach 
kolorowych. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Bejca dostępna jest w wersji pół-
matowej w kolorystyce wg wzornika deski LicO MiX.

lAd – lAKier AKrylowy do deSKi deKorACyjnej
LicO MiX LaD to lakier akrylowy stosowany do ostatecznego wykańczania dekoracyjno-ochronne-
go deski dekoracyjnej LicO MiX. Tworzy na desce warstwę nadającą powierzchni estetyczny wygląd 
i ochronę przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV. Lakier poprawia hydrofo-
bowość malowanej powierzchni.

tmX – tynK mozAiKowy   
Mozaikowa masa tynkarska na bazie transparentnej żywicy akrylowej oraz bardzo drobnych kru-
szyw naturalnych i barwionych o granulacji 0,1-0,8 mm. Służy do wykonywania powłok dekora-
cyjno-ochronnych wewnątrz i na zewnątrz metodą natryskową (struktura nakrapiana) lub ręcznie 
(struktura gładka). Tynk dostępny jest w dwóch wersjach: do natrysku i do aplikacji ręcznej. Przy 
zastosowaniu szablonów samoprzylepnych możemy uzyskiwać powierzchnię tynku imitującą różne-
go rodzaju wzory; np. kamień naturalny, kamień łupkowy lub cegłę. Produkt dostępny jest w wersji  
z brokatem i miką; tynk z brokatem zaleca się stosować wewnątrz pomieszczeń.

FX – lAKier renowACyjny
Lakier renowacyjny służący do impregnowania tynków mozaikowych LicO MiX TM i LicO MiX TMX 
w miejscach narażonych na czasowe zawilgocenie oraz do ich okresowej konserwacji. Stosowanie 
lakieru zabezpiecza powierzchnię tynku przed szkodliwym działaniem wilgoci, zmniejsza ryzyko wy-
stępowania wykwitów i przebarwień na tynku. Dodatkowo zastosowanie lakieru „odświeża” tynk 
nadając mu połysk. Lakier dostępny jest jako bezbarwny i w kolorystyce wg palety barw producenta.

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 3,0 kg/m2 (uziarnienie 0,8 - 1,2 mm)
 ▪ ~ 4,0 kg/m2 (uziarnienie 1,0 - 1,6 mm)
 ▪ ~ 6,0 kg/m2 (uziarnienie 1,5 - 2,0 mm)

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~  2 - 2,5 kg/m2 

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,15 l/m2  (jednokrotne malowanie)
 ▪ butelka 0,15 l starcza na zaprawki  
ok. 30 m2 deski

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,1 l/m2 (jednokrotne malowanie)

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 2,5 km/m2

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,20 kg/m2  
- dla jednokrotnej aplikacji

TYNKI MOZAIKOWE DESKA DEKORACYJNA

Opakowanie w kg cena netto za kg 
w PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

MD 0,8-1,2 mm / M 1,0-1,6 mm
7,5 7,63 57,24 70,41 675 (90)
15 7,34 110,17 135,51 495 (33)
25 7,17 179,30 220,53 600 (24)

Mg 1,5-2,0 mm
7,5 9,01 67,58 83,12 675 (90)
15 8,72 130,81 160,90 495 (33)
25 8,55 213,72 262,88 600 (24)

Dodatek brokatu do tynku +10% dopłaty

Opakowanie w kg cena netto za kg 
w PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

7,5 8,09 60,70 74,67 675 (90)
15 7,79 116,80 143,67 495 (33)
25 7,55 188,77 232,19 600 (24)

Tynk z brokatem lub miką
7,5 8,90 66,78 82,14 675 (90)
15 8,57 128,49 158,05 495 (33)

25 8,31 207,65 255,41 600 (24)

    
  

Opakowanie w kg cena netto za kg w 
PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

0,8 26,78 21,42 26,35 ---
2 22,50 44,99 55,34 176 (88)
4 20,89 83,55 102,77 360 (90)
8 20,35 162,82 200,27 264 (33)

cennik lakieru bezbarwnego
za lakier barwiony dopłata indywidualna uzależniona  od koloru

    

Opakowanie w kg cena netto za kg 
w PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

5 7,20 36,00 44,28 450 (90)
15 6,67 100,00 123,00 495 (33)
25 6,32 158,00 194,34 600 (24)

Wymiar (m x m) Kolor
cena 1 szt. w PLn

ilość m2 (1 szt.)
 netto brutto

2,60 x 0,16
surowa 38,33 47,14 0,42 (1szt.)

barwiona 42,59 52,38 0,42 (1szt.)

Opakowanie w l
cena opakowania w PLn Waga pudełka w kg  

(ilość sztuk) netto brutto
0,15 20,29 24,95 2,25 (15)

1 64,88 79,80 10 (10)

Opakowanie w l
cena opakowania w PLn Waga pudełka w kg  

(ilość sztuk) netto brutto
1 52,72 64,85 10 (10)
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liCo grunt uniwerSAlny – emulSjA gruntująCA
Emulsja głęboko penetrująca jest nowoczesnym środkiem używanym do gruntowania wszystkich 
podłoży o dużej chłonności i porowatości. Ma zastosowanie do podłoży betonowych, gazobetono-
wych, cementowych, cementowo-wapiennych, ceglanych, gipsowych, g-k, itp. Wykorzystywana jest 
pod szpachlówki, gipsy, farby, kleje, tynki, fugi i powłoki wyrównujące. Preparat wzmacnia nawet 
bardzo słabe i kruche podłoża dzięki dużej zdolności penetracji, nadając im odpowiednią wytrzyma-
łość i odporność na wilgoć. zwiększa przyczepność klejów do glazury i terakoty, zapobiega tworzeniu 
się pęcherzy pod posadzkami samopoziomującymi, zmniejsza zużycie farb do wymalowań. Stosowa-
ny do wnętrz i na zewnątrz budynków. Emulsji nie należy używać na gładkie podłoża betonowe i pod 
farby silikatowe.

liCo grunt SiliKAt – emulSjA gruntująCA
Produkt na bazie potasowego szkła wodnego, po wyschnięciu jest bezbarwny. zwiększa przyczep-
ność farb silikatowych do podłoża i zmniejsza ich zużycie. Służy do rozcieńczania farb silikatowych 
LicO MiX. Ma również zastosowanie jako preparat do wzmacniania oraz wyrównywania chłonności 
niejednorodnych podłoży mineralnych takich jak: tynki wapienne, cementowo-wapienne, tarabona, 
itp. przed wymalowaniem farbą silikatową LicO MiX. Preparat nie może być stosowany na podłoża 
gipsowe, na powłoki z farb dyspersyjnych i olejnych, na tynki polimerowe, itp.

liCo grunt Beton – dySPerSjA gruntująCA
Dyspersja gruntująca z piaskiem kwarcowym zwiększająca przyczepność do podłoży niechłonnych; 
takich jak: stropy, fundamenty, podciągi betonowe, filary, okładziny ceramiczne, lastryka, lamperie, 
itp. Stosowana jest również do podłoży drewno-cementowych, ceramicznych, krzemianowych i na 
dowolnych zaprawach budowlanych. Wzmacnia, uszorstwia i hydrofobizuje powierzchnie powodu-
jąc zwiększenie przyczepności nanoszonych tynków, wylewek lub zapraw klejowych.

termo – dodAteK PrzySPieSzAjąCy wiązAnie tynKów i FArB
środek służy do przyspieszania procesu wiązania i wysychania tynków i farb dyspersyjnych przy pro-
wadzeniu prac elewacyjnych przy niskich temperaturach; od 0°c do +10°c lub w podwyższonej 
wilgotności powietrza do ok. 80%. Może być stosowany do tynków i farb LicO MiX: akrylowych, 
silikatowych, siloksanowych, silikatowo-silikonowych i silikonowych.

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,1 l/m2 

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,05 - 0,30 l/m2 

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,40 kg/m2 

S1 –  Klej do StyroPiAnu
zaprawa klejowa do mocowania płyt izolacyjnych ze styropianu w systemie do-
ciepleń LicO MiX wykonywanym metodą lekką mokrą. zaprawa składa się z se-
lekcjonowanych wypełniaczy mineralnych, spoiw hydraulicznych, polimerowych 
oraz innych substancji modyfikujących, nadających jej odpowiednie parametry 
użytkowe i aplikacyjne. charakteryzuje się wysoką przyczepnością i dużą wy-
trzymałością na obciążenia mechaniczne. Jest mrozo i wodoodporna, paroprze-
puszczalna i elastyczna.

S – uniwerSAlnA zAPrAwA KlejowA do StyroPiAnu i SiAtKi
zaprawa do mocowania płyt izolacyjnych ze styropianu oraz do wtapiania siatki 
i szpachlowania powierzchni w systemie dociepleń LicO MiX wykonywanym 
metodą lekką mokrą. Można ją stosować do wypełniania spękań oraz ubytków 
ścian zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków oraz do mocowania lekkich 
profili dekoracyjnych. Dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych składników 
charakteryzuje się dużą przyczepnością i wysoką wytrzymałością na obciążenia 
mechaniczne. Jest mrozo i wodoodporna, paroprzepuszczalna oraz elastyczna.

Sw1 – Klej do wełny minerAlnej
zaprawa klejowa do mocowania płyt izolacyjnych z wełny mineralnej stosowana 
w metodzie lekkiej mokrej. zaprawa składa się z selekcjonowanych wypałnia-
czy mineralnych, spoiw hydraulicznych, polimerowych oraz innych substancji 
modyfikujących, nadających jej odpowiednie parametry użytkowe i aplikacyjne. 
Specjalne dodatki utrzymują wodę technologiczną w zaprawie do momentu jej 
chemicznego związania i uniemożliwiają jej przeniknięcie do materiału termo-
izolacyjnego podłoża.

Sw – zAPrAwA KlejowA do zAtAPiAniA SiAtKi nA wełnie minerAlnej
zaprawa klejowa do wtapiania siatki i szpachlowania powierzchni na wełnie mi-
neralnej stosowana w metodzie lekkiej mokrej. Można ją stosować również do 
wypełniania spękań oraz ubytków ścian zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
budynków oraz do mocowania lekkich profili dekoracyjnych. Składa się z se-
lekcjonowanych wypałniaczy mineralnych, spoiw hydraulicznych, polimerowych 
oraz innych substancji modyfikujących, nadających jej odpowiednie parametry 
użytkowe i aplikacyjne. Specjalne dodatki utrzymują wodę technologiczną w za-
prawie do momentu jej chemicznego związania i uniemożliwiają jej przeniknięcie 
do materiału termoizolacyjnego podłoża.

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 4,0 - 6,0 kg/m2

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 4,0 - 6,0 kg/m2  

(klejenie płyt  
styropianowych),

 ▪ ~ 3,0 - 4,0 kg/m2  

(wtapianie  
i szpachlowanie 
siatki).

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 5,0 - 6,0 kg/m2

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 4,0 - 5,0 kg/m2

GRUNTY │ DODATKI │ IMPREGNATY KLEJE CEMENTOWE

    
  

Opakowanie w l cena netto za l 
w PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

1 5,09 5,09 6,26 360 (360)
5 4,02 20,11 24,74 540 (108)

10 3,87 38,67 47,56 600 (60)
    

    
  

Opakowanie w kg cena netto za kg  
w PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

25 0,96 23,88 29,37 1050 (42)
    

    
  

Opakowanie w kg cena netto za kg w 
PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

25 1,28 31,91 39,25 1050 (42)
    

    
  

Opakowanie w kg cena netto za kg w 
PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

25 1,16 28,96 35,63 1050 (42)
    

    
  

Opakowanie w kg cena netto za kg w 
PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

25 1,39 34,66 42,63 1050 (42)
    

    
  

Opakowanie w l cena netto za l  
w PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

1 6,88 6,88 8,47 367,2 (360)
5 6,25 31,26 38,45 550,8 (108)

10 5,44 54,37 66,88 612 (60)
    

    
  

Opakowanie w kg cena netto za kg  
w PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

5 8,55 42,75 52,58 450 (90)
10 7,99 79,86 98,23 330 (33)
20 7,31 146,22 179,85 480 (24)

    

    
  

Opakowanie w ml
cena opakowania w PLn Waga opakowania zbiorczego  

w kg (ilość sztuk) netto brutto
250 15,50 19,06 3,30 (15)
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KLEJE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH

ProFi PluS – mASA do SPoinowAniA Płyt g-K
Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Może być również stosowana do wy-
gładzania tynków, ścian betonowych, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych; nienarażo-
nych na działanie wilgoci, wewnątrz pomieszczeń. zawiera włókna zbrojące wydłużające czas pracy 
oraz wzmacniające powłokę uzyskaną po szpachlowaniu. Umożliwia jednorazową aplikację grub-
szych warstw do 2 mm bez skurczów i spękań.

ProFi FiniSz – gotowA głAdź
Masa stosowana do końcowego wygładzania i fakturowania powierzchni tynków, ścian betonowych, 
płyt gipsowo-kartonowych, powierzchni drewnianych i drewnopochodnych; nienarażonych na dzia-
łanie wilgoci, wewnątrz pomieszczeń. Przeznaczona do aplikacji ręcznej i do natrysku agregatem 
hydrodynamicznym lub ślimakowo-pneumatycznym.

liCo Putz – mASA SzPACHlowA
Przeznaczona jest do końcowego szpachlowania/ wygładzania tynków, ścian betonowych, płyt gip-
sowo - kartonowych, powierzchni drewnianych i drewnopodobnych nienarażonych na działanie wil-
goci, wewnątrz pomieszczeń.

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 1,5-2,0 kg/m2 przy 1 mm 
grubości nakładanej warstwy

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 1,5-2,0 kg/m2 przy 1 mm 
grubości nakładanej warstwy

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 1,5-2,0 kg/m2 przy 1 mm 
grubości nakładanej warstwy

ProFi m – BiAłA SzPACHlA giPSowA
Przeznaczona do robót wykończeniowych ścian i sufitów z cegły, pustaków, betonu, cementu, gazo-
betonów, itp. Ma również zastosowanie jako biała gładź gipsowa i masa szpachlowa do uzupełniania 
ubytków na ścianach wewnętrznych i sufitach oraz robót renowacyjnych starych tynków. Jednorazo-
wo masę PrOFi M można nakładać do grubości 3 cm.

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 1,0 kg/m2 przy 1 mm grubości  
nakładanej warstwy

PRODUKTY DO WEWNĘTRZNYCH PRAC WYKOŃCZENIOWYCH

Opakowanie w kg cena netto za kg  
w PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

5 2,05 10,24 12,60 840 (168)
20 1,81 36,16 44,48 960 (48)

    

Opakowanie w kg cena netto za kg w 
PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

1,5 3,88 5,82 7,16 ---
5 2,72 13,59 16,71 440 (88)

15 2,31 34,60 42,56 495 (33)
25 2,23 55,63 68,42 600 (24)

    

  

Opakowanie w kg cena netto za kg w 
PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

1,5 3,63 5,44 6,69 ---
5 2,54 12,71 15,63 440 (88)

20 2,16 43,11 53,02 660 (33)
30 2,08 62,38 76,73 720 (24)

    
  

Opakowanie w kg cena netto za kg w 
PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

1,5 6,18 9,27 11,40 ---
5 4,63 23,17 28,50 440 (88)

20 4,29 85,73 105,45 660 (33)
30 3,94 118,17 145,35 720 (24)

    

SuPer StyK KSS1 – uniwerSAlny Klej do PłyteK 
wzmoCniony włóKnAmi
Klej tyPu C1te 
Żelowy klej do przyklejania płytek ceramicznych i gresowych normalnie wiążą-
cy o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym. LicO MiX SUPEr 
STyK KSS1 służy do przyklejania płytek ceramicznych gresowych, terakoty, 
klinkieru i mozaiki. Klej jest mrozo- i wodoodporny, można go stosować zarów-
no wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych i czasowo wilgotnych, jak  
i na stabilnych powierzchniach pionowych ścian na zewnątrz budynków. Pro-
dukt dostarczany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa ce-
mentowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków  modyfikujących.  

SuPer StyK KSS2 – elAStyCzny uniwerSAlny Klej 
do PłyteK
Klej tyPu C2te
Elastyczny żelowy klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszo-
nym spływie i wydłużonym czasie otwartym. LicO MiX SUPEr STyK KSS2 słu-
ży do przyklejania płytek ceramicznych gresowych, terakoty, klinkieru i mozaiki. 
Klej jest mrozo- i wodoodporny, można go stosować wewnątrz i na zewnątrz 
budynków na odkształcalne i nieodkształcalne podłoża, a w szczególności na 
ścianach, podłogach, tarasach, balkonach oraz posadzkach z ogrzewaniem pod-
łogowym. Produkt dostarczany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jako-
ści spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfi-
kujących. Produkt występuje w dwóch odmianach: szarej i białej.

SuPer StyK KSS3 – wySoKoelAStyCzny, odKSztAł-
CAlny Klej do PłyteK
Klej tyPu C2teS1
Wysokoelastyczny, odkształcalny klej cementowy o podwyższonych parame-
trach i zmniejszonym spływie, o wydłużonym czasie otwartym pracy oraz wy-
sokiej elastyczności. LicO MiX SUPEr STyK KSS3 służy do przyklejania płytek 
ceramicznych gresowych, terakoty, klinkieru i mozaiki. Klej jest mrozo- i wodo-
odporny, można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków na odkształ-
calne i nieodkształcalne podłoża w szczególności na ścianach, podłogach, tara-
sach, balkonach oraz posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. Dostarczany jest  
w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw 
oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących.

SuPer StyK KSF – wySoKoelAStyCzny, odKSztAłCAl-
ny Klej  Polimerowy do PłyteK 
Klej tyPu d1e
gotowy do użycia, wysokoelastyczny klej polimerowy do płytek normalnie wią-
żący o  wydłużonym czasie otwartym. Wysokiej klasy klej dyspersyjny  służy do 
natychmiastowego montażu płytek (gres, terakota, klinkier, glazura, płytki mo-
zaikowe), płytek z kamienia naturalnego, a także płytek z tworzyw sztucznych. 
LicO MiX SUPEr STyK KSF jest mrozo- i wodoodporny, można go stosować 
wewnątrz i na zewnątrz budynków na odkształcalne i nieodkształcalne podło-
ża, a w szczególności na ścianach, podłogach, tarasach, balkonach oraz posadz-
kach z ogrzewaniem podłogowym. Klej przeznaczony jest przede wszystkim na 
podłoża trudne tj. ‚’suche’’ jastrychy, jastrychy cementowe i anhydrytowe, płyty 
wiórowe i OSB, stare okładziny ścienne z płytek ceramicznych oraz lamperie  
z farb olejnych i in. Klej polimerowy nadaje się do mocowania płyt izolacyjnych 
i dekoracyjnych, do paneli emitujących deskę elewacyjną, cegłę klinkierową itp.

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 2 - 4 kg/m2

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 2 - 4 kg/m2

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 2 - 4 kg/m2

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 2 - 2,5kg/m2

    
  

Opakowanie w kg cena netto za kg  
w PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

25 1,20 29,99 36,89 1050 (42)
    

wKrótCe doStĘPny!

wKrótCe doStĘPny!

Opakowanie w kg cena netto za kg w 
PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

5 7,38 36,90 45,39 450 (90)
15 6,97 104,50 128,54 495 (33)
25 6,62 165,50 203,57 600 (24)
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PrymuS – BiAłA głAdź giPSowA
gładź do wyrównywania i wygładzania tynków wewnętrznych na podłożach mi-
neralnych oraz ścian betonowych z cegły i pustaków (tynki cementowe, tynki 
cementowo-wapienne, ściany betonowe, ściany z cegły, pustaka, itp.); w celu 
uzyskania idealnie równej i gładkiej powierzchni. Można nim uzupełniać ubyt-
ki tynków na ścianach wewnętrznych i sufitach. gładź po wyschnięciu można 
pomalować farbami do podłoży mineralnych lub pokryć tapetą. najważniejszą 
zaletą gładzi jest biała barwa co ma znaczny wpływ na mniejsze zużycie farby 
podczas malowania. Produkt na bazie gipsu naturalnego.

ProFi – BiAłA SzPACHlA giPSowA do SPoinowAniA Płyt g-K
Przeznaczona do robót wykończeniowych ścian i sufitów z cegły, pustaków, be-
tonu, cementu, gazobetonów, itp. Ma również zastosowanie jako biała gładź gip-
sowa oraz masa szpachlowa do uzupełniania ubytków na ścianach wewnętrznych  
i sufitach, robót renowacyjnych starych tynków, spoinowania płyt gipsowo-karto-
nowych. Tworzy bardzo twardą i elastyczną powłokę odporną na duże obciążenia 
eksploatacyjne. Jednorazowo masę można nakładać do grubości 3 cm. zawiera mi-
kro włókna celulozowe i elastyczne polimery. Produkt na bazie gipsu naturalnego.

ProFi StArt – uniwerSAlnA SzPACHlA giPSowA
Przeznaczona do robót wykończeniowych ścian i sufitów wewnątrz pomiesz-
czeń jako warstwa podkładowa. Ma również zastosowanie jako masa szpachlo-
wa w miejscach gdzie wymagany jest niższy standard wykończenia powierzchni. 
Tworzy twardą i elastyczną powłokę odporną na duże obciążenia eksploatacyj-
ne. Jednorazowo masę PrOFi STarT można nakładać do grubości 3 cm. Wyrób 
nie zawiera wapna.

KArFiX – Klej giPSowy
Stosowany do wewnątrz pomieszczeń. Do przyklejania płyt gipsowo-kartono-
wych i elementów gipsowych do ścian i sufitów. Może być również wykorzy-
stywany do klejenia płyt styropianowych oraz elementów dekoracyjnych ze 
styropianu.

SC – BiAłA SzPACHlA CementowA
Do ręcznego i mechanicznego wykonywania cienkowarstwowych powłok na 
podłożach mineralnych; z wyjątkiem podłoży gipsowych. Może być również uży-
wana do wykańczania nowych i odnawianych podłoży wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Szczególnie polecana jest w miejscach gdzie występująca podwyż-
szona wilgotność wyklucza stosowanie produktów na bazie gipsu. Odznacza się 
naturalną odpornością na czynniki biologiczno-chemiczne oraz dużą paroprze-
puszczalnością. charakteryzuje się wysoką przyczepnością i wytrzymałością na 
obciążenia mechaniczne. Jest produktem o wysokiej odporności na zmienne 
warunki eksploatacyjne.

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 1,0 kg/m2 przy  
1 mm grubości na-
kładanej warstwy

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 1,0 kg/m2 przy  
1 mm grubości  
nakładanej warstwy

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 1,0 kg/m2 przy  
1 mm grubości  
nakładanej warstwy

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 2,5-5,0 kg/m2  
płyty g-k

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 1,5 kg/m2 przy  
1 mm grubości  
nakładanej warstwy

PRODUKTY DO WEWNĘTRZNYCH PRAC WYKOŃCZENIOWYCH

  

Opakowanie w kg cena netto za kg  
w PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

2 1,61 3,21 3,95 640 (320)
5 1,45 7,27 8,94 840 (168)

20 1,20 24,00 29,52 960 (48)

     

Opakowanie w kg cena netto za kg  
w PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

5 2,29 11,47 14,11 840 (168)
20 1,91 38,11 46,87 960 (48)

      

Opakowanie w kg cena netto za kg w 
PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

20 1,07 21,44 26,38 960 (48)
    
 

  

Opakowanie w kg cena netto za kg w 
PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

20 2,48 49,58 60,98 960 (48)

Opakowanie w kg cena netto za kg w 
PLn

cena opakowania w PLn Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

5 2,19 10,93 13,44 840 (168)
20 1,81 36,16 44,48 960 (48)

USZCZELNIACZE AKRYLOWE

AgK – AKryl do Płyt g-K
LicO MiX akryl do płyt g-K to uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych do płyt gipsowo-kartonowych o doskona-
łej przyczepności do wszelkich podłoży stosowanych w budownictwie. Masa zawiera specjalnie wyselekcjonowane, 
drobnoziarniste wypełniacze mineralne, nadając tworzonej spoinie delikatną gładką powierzchnię. Produkt wysoko-
elastyczny o doskonałej przyczepności do typowych podłoży budowlanych wewnątrz pomieszczeń np: płyty g-K, 
beton, cegła, drewno, ceramika. Uszczelniacz służy również do wypełnienia szczelin w murze (ściany, sufity), uzupeł-
nienia spoin wokół ram okien i drzwi, przy listwach, parapetach, itp. Po utwardzeniu masa jest odporna na wahania 
temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci.

AtF – AKryl do tynKów FASAdowyCH
LicO MiX akryl do tynków fasadowych jest to uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych oraz gruboziarnistych wy-
pełniaczy mineralnych nadających powierzchni strukturę typu „baranka”. Dzięki odpowiednio dobranej formule jest 
odporny na okresowe działanie warunków atmosferycznych tj. wilgoci i temperatury. Masa doskonale przylega do 
wszelkich podłoży stosowanych w budownictwie. Uszczelniacz idealnie nadaje się do wypełniania ubytków, pęknięć, 
rys i szczelin w ścianach, murach, ociepleniach budynków, betonie itp. Można go również stosować wewnątrz po-
mieszczeń na wypełnienie spoin wokół ram drewnianych i metalowych, przy listwach, parapetach, sufitach, schodach. 
Po utwardzeniu masa jest odporna na występującą okresowo wilgoć, promieniowanie UV, wahania temperatury.

Ae – AKryl elAStyCzny
LicO MiX akryl elastyczny jest to gotowa masa uszczelniająca na bazie wodnych dyspersji żywic akrylowych. Produkt 
charakteryzuje się wysoką przyczepnością do wszelkiego rodzaju podłoży budowlanych. Uszczelniacz nie zawiera roz-
puszczalników, daje się malować wszelkimi rodzajami farb. Produkt elastyczny o doskonałej przyczepności do typo-
wych podłoży mineralnych wewnątrz pomieszczeń np: płyty g-K, beton, cegła, drewno, ceramika. Uszczelniacz służy 
również do wypełnienia szczelin w murze (ściany, sufity), uzupełnienia spoin wokół ram okien i drzwi, przy listwach, 
parapetach, itp. Po utwardzeniu masa jest odporna na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci.

ASl – AKryl SzPACHlowy leKKi SzyBKoSCHnąCy
LicO MiX akryl szpachlowy lekki szybkoschnący jest to akrylowa masa uszczelniająca na bazie wodnych dyspersji 
akrylowych. Produkt charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia powierzchniowego i wysoką przyczepnością do 
wszelkiego rodzaju podłoży budowlanych. W czasie wiązania nie kurczy się, dając gładką i wolną od spękań spoinę. 
Produkt szybkoschnący przeznaczony do wypełniania ubytków w ścianach, sufitach wewnątrz budynków bez ko-
nieczności nakładania wielu warstw. Uszczelniacz stosowany jest w czasie prac malarskich, gipsowaniu, kładzeniu 
gładzi jak i również w czasie prac z użyciem płyt g-K. Służy do maskowania łbów wkrętów i mocowań przy montażu 
ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz do drobnych napraw przed malowaniem. Po utwardzeniu masa jest 
odporna na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci. Daję się szlifować i malować już po około 20 
minutach po nałożeniu.

Opakowanie w ml Kolor
cena opakowania w PLn Waga opakowania zbiorczego w kg  

(ilość sztuk) netto brutto
300 biały 9,82 12,08 5,40 (12)

Opakowanie w ml Kolor
cena opakowania w PLn Waga opakowania zbiorczego w kg 

(ilość sztuk) netto brutto
300 biały 10,36 12,74 5,40 (12)

Opakowanie w ml Kolor
cena opakowania w PLn Waga opakowania zbiorczego w kg 

(ilość sztuk) netto brutto
300 biały 8,73 10,73 5,40 (12)

Opakowanie w ml Kolor
cena opakowania w PLn Waga opakowania zbiorczego w kg 

(ilość sztuk) netto brutto
300 biały 13,09 16,11 5,40 (12)
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cEnniK 
FarB 

WEWnęTrznycH

liCo miX Premium – Farba lateksowa wewnętrzna matowa
LicO MiX PrEMiUM to farba lateksowa wewnętrzna matowa na bazie najwyższej jakości spoiw polime-
rowych, wypełniaczy mineralnych, pigmentów i środków modyfikujących. Ma bardzo dobre właściwości 
kryjące, które obniżają jej zużycie. Stosuje się ją do wymalowań wymagających podwyższonych para-
metrów odporności na ścieranie. Produkt charakteryzuje się podwyższoną odpornością na szorowanie 
na mokro. Przeznaczona jest do wewnętrznych wymalowań dekoracyjno-ochronnych. Stosuje się ją na 
wszystkie podłoża mineralne takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, be-
ton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, pro-monta i inne. Doskonale sprawdza się w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Można ją stosować do wymalowań pierwotnych i renowacyj-
nych. Produkt dostarczany jest w kolorze białym oraz wg palety barw producenta.

Kolor farby Opakowanie (l) Cena netto za l  
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg  
(ilość sztuk) netto brutto

Biała

0,9 21,44 19,29 23,73 ---
3 17,86 53,59 65,92 386,5 (88)
5 17,51 87,55 107,68 658,8 (90)

10 16,65 166,48 204,77 483,1 (33)

Kolor - grupa a

0,9 21,44 19,29 23,73 ---
2,5 17,86 44,66 54,93 322,1 (88)
4,5 17,51 78,79 96,91 592,9 (90)
10 16,65 166,48 204,77 483,1 (33)

Kolor - grupa B

0,9 26,36 23,72 29,18 ---
2,5 21,96 54,90 67,53 322,1 (88)
4,5 21,48 96,65 118,88 592,9 (90)
10 20,40 204,04 250,97 483,1 (33)

Kolor - grupa c

0,9 31,38 28,25 34,74 ---
2,5 26,16 65,40 80,44 322,1 (88)
4,5 25,58 115,11 141,58 592,9 (90)
10 24,30 243,00 298,89 483,1 (33)

Kolor - grupa D

0,9 52,31 47,08 57,91 ---         
2,5 43,59 108,98 134,05 322,1 (88)
4,5 42,63 191,84 235,96 592,9 (90)
10 40,50 405,01 498,16 483,1 (33)

W1 
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FARBY WEWNĘTRZNE
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ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,07 l/m2 dla jednokrotnej aplikacji

Cennik poszczególnych kolorów

kolor  grupa cenowa

12

12

10

13

16
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liCo miX wl – Farba lateksowa wewnętrzna matowa
LicO MiX WL to farba lateksowa wewnętrzna matowa na bazie najwyższej jakości spoiw polimerowych, 
wypełniaczy mineralnych, pigmentów i środków modyfikujących. Ma bardzo dobre właściwości kryjące, 
które obniżają jej zużycie. Stosuje się ją do wymalowań wymagających podwyższonych parametrów 
odporności na ścieranie. Produkt charakteryzuje się podwyższoną odpornością na szorowanie na mokro. 
Przeznaczona jest do wewnętrznych wymalowań dekoracyjno-ochronnych. Stosuje się ją na wszystkie 
podłoża mineralne takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, beton komór-
kowy, płyty gipsowo-kartonowe, pro-monta i inne. Doskonale sprawdza się w budownictwie mieszka-
niowym i użyteczności publicznej. Można ją stosować do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych. 
Produkt dostarczany jest w kolorze białym oraz wg palety barw producenta.

Kolor farby Opakowanie (l) Cena netto za l  
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg  
(ilość sztuk) netto brutto

Biała

0,9 15,78 14,21 17,47 ---
3 13,16 39,47 48,55 386,5 (88)
5 12,50 62,49 76,87 658,8 (90)

10 11,87 118,73 146,03 483,1 (33)

Kolor - grupa a

0,9 15,78 14,21 17,47 ---
2,5 13,16 32,90 40,46 322,1 (88)
4,5 12,50 56,24 69,18 592,9 (90)
10 11,87 118,73 146,03 483,1 (33)

Kolor - grupa B

0,9 19,38 17,44 21,45 ---
2,5 16,15 40,37 49,66 322,1 (88)
4,5 15,34 69,02 84,90 592,9 (90)
10 14,57 145,74 179,25 483,1 (33)

Kolor - grupa c

0,9 23,08 20,77 25,55 ---
2,5 19,23 48,08 59,14 322,1 (88)
4,5 18,27 82,21 101,12 592,9 (90)
10 17,36 173,57 213,49 483,1 (33)

Kolor - grupa D

0,9 38,47 34,62 42,58 ---
2,5 32,05 80,13 98,56 322,1 (88)
4,5 30,32 136,43 167,81 592,9 (90)
10 28,93 289,30 355,84 483,1 (33)

W1 
W2 
W3 
W4 
W5 
W6 
W7 
W8 
W9 
W10 
W11 
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23

W24
W25
W26
W27
W28
W29
W30
W31
W32
W33
W34
W35
W36
W37
W38
W39
W40
W41
W42
W43
W44
W45
W46

FARBY WEWNĘTRZNE
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ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,07 l/m2 dla jednokrotnej aplikacji

Cennik poszczególnych kolorów

kolor  grupa cenowa

12

12

10

13

16

liCo miX SAtinA – Farba lateksowa wewnętrzna satynowa
LicO MiX SaTina to farba lateksowa wewnętrzna wyprodukowana na bazie najwyższej jakości dys-
persji polimerowych, wypełniaczy mineralnych, pigmentów, wody i środków modyfikujących. Dzięki tak 
odpowiednio dobranym składnikom tworzy niezwykle trwałą powłokę o podwyższonej odporności na 
ścieranie i zmywanie. Odznacza się wysoką białością, brakiem żółknięcia oraz jednolitą strukturą po-
wierzchni o delikatnym połysku. Przeznaczona jest do wewnętrznych wymalowań dekoracyjno-ochron-
nych. Stosuje się ją na wszystkie podłoża mineralne takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wa-
pienne i gipsowe, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, pro-monta i inne. Farba przeznaczona 
jest do wykańczania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Doskonale sprawdza się w pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności (kuchnie, łazienki). Produkt dostarczany jest wg palety barw producenta. 
LicO MiX SaTina wchodzi w skład systemów dekoracyjnych LicO MiX. Pełni w nich rolę farby gruntu-
jącej masę strukturalną LicO MiX anTica. Dodatkowo stanowi tło pod wymalowanie farbą dekoracyj-
ną LicO MiX VErOna lub lakierem metalicznym LicO MiX DEcOra.

Kolor farby Opakowanie (l) Cena netto za l 
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg  
(ilość sztuk) netto brutto

Biała

1 20,89 20,89 25,70 ---
2,5 18,72 46,79 57,55 294,8 (88)
5 18,34 91,68 112,76 603,0 (90)

10 17,44 174,36 214,46 442,2 (33)

Kolor - grupa a
2,5 18,72 46,79 57,55 294,8 (88)
5 18,34 91,68 112,76 603,0 (90)

10 17,44 174,36 214,46 442,2 (33)

Kolor - grupa B
2,5 23,02 57,54 70,78 294,8 (88)
5 22,49 112,44 138,31 603,0 (90)

10 21,37 213,68 262,82 442,2 (33)

Kolor - grupa c
2,5 27,41 68,53 84,29 294,8 (88)
5 26,78 133,91 164,71 603,0 (90)

10 25,45 254,49 313,02 442,2 (33)

Kolor - grupa D
2,5 45,68 114,20 140,47 294,8 (88)
5 44,64 223,19 274,53 603,0 (90)

10 42,42 424,16 521,72 442,2 (33)
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ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,06 l/m2 dla jednokrotnej aplikacji

Cennik poszczególnych kolorów

kolor  grupa cenowa 
- niewystępuje w danym kolorze

FARBY WEWNĘTRZNE

12

12

10

13

16
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liCo miX w – Farba wewnętrzna akrylowa
LicO MiX W jest wewnętrzną farbą akrylową na bazie kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineral-
nych, pigmentów, wody oraz konserwantów i środków modyfikujących. Ma bardzo dobre właściwości 
kryjące, obniżające jej zużycie. znajduje zastosowanie tam, gdzie wymagane są podwyższone parametry 
odpornościowe na ścieranie. Produkt odznacza się podwyższoną odpornością na szorowanie na mokro. 
Doskonale sprawdza się w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Można ją stosować 
do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych. Produkt dostarczany jest w kolorze białym lub wg palety 
barw producenta.

Kolor farby Opakowanie (l) Cena netto za l  
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg  
(ilość sztuk) netto brutto

Biała standard

0,9 12,66 11,40 14,02 ---
2,5 10,55 26,38 32,45 334,4 (88)
5 9,41 47,03 57,85 684,0 (90)

10 9,03 90,26 111,02 501,6 (33)

Biała extra

0,9 14,28 12,85 15,81 ---
2,5 11,90 29,74 36,59 334,4 (88)
5 10,60 53,02 65,21 684,0 (90)

10 10,17 101,74 125,14 501,6 (33)

Kolor - grupa a

0,9 14,83 13,34 16,41 ---
2,5 12,36 30,90 38,01 334,4 (88)
5 11,74 58,71 72,21 684,0 (90)

10 11,15 111,53 137,18 501,6 (33)

Kolor - grupa B

0,9 18,21 16,39 20,16 ---
2,5 15,18 37,94 46,67 334,4 (88)
5 14,42 72,10 88,69 684,0 (90)

10 13,70 137,00 168,51 501,6 (33)

Kolor - grupa c

0,9 21,69 19,52 24,01 ---
2,5 18,08 45,19 55,58 334,4 (88)
5 17,17 85,84 105,59 684,0 (90)

10 16,31 163,11 200,63 501,6 (33)

Kolor - grupa D

0,9 36,16 32,54 40,03 ---
2,5 30,13 75,32 92,64 334,4 (88)
5 28,62 143,08 175,99 684,0 (90)

10 27,19 271,87 334,40 501,6 (33)
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ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,07 l/m2 dla jednokrotnej aplikacji

Cennik poszczególnych kolorów Cennik poszczególnych kolorów

kolor  grupa cenowa kolor  grupa cenowa

FARBY WEWNĘTRZNE

12

12

10

13

16

Farba dostępna w kolorach S1-S180 na stronie internetowej.

liCo miX CerAmiC – Farba ceramiczna plamoodporna wewnętrzna matowa
LicO MiX cEraMic to plamoodporna farba wewnętrzna na ceramicznych komponentach 
oraz na bazie wysokogatunkowej dyspersji, wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Ta uni-
kalna formuła zapewnia farbie LicO MiX cEraMic ponadprzeciętne parametry odporno-
ści na szorowanie i wielokrotne zmywanie. Pozostawia gładką matową powierzchnię trwałą  
i odporną na zabrudzenia oraz plamy. Sprawia, że powłoka nie absorbuje płynnych zabrudzeń i plam 
takich jak: ketchup, majonez, olej, czekolada, kredki, szminka, sok pomarańczowy, pisaki wodne, kawa, 
wino. Odpowiednio dobrana formuła oraz lepkość sprawia, że farbę  z łatwością się nanosi, nie chlapie 
i idealnie kryje.

Kolor farby Opakowanie (l) Cena netto za l  
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
 (ilość sztuk) netto brutto

Kolor - grupa a

0,9 34,83 31,35 38,56 ---
2,5 29,03 72,57 89,26 295 (88)
4,5 28,45 128,02 157,47 543 (90)
10 27,03 270,29 332,45 442 (33)

Kolor - grupa B

0,9 36,75 33,07 40,68 ---
2,5 30,63 76,56 94,17 295 (88)
4,5 30,02 135,08 166,14 543 (90)
10 28,51 285,15 350,73 442 (33)

Kolor - grupa c

0,9 38,70 34,83 42,84 ---
2,5 32,25 80,63 99,18 295 (88)
4,5 31,61 142,25 174,97 543 (90)
10 30,03 300,32 369,39 442 (33)

Kolor - grupa D

0,9 40,81 36,73 45,18 ---
2,5 34,01 85,03 104,59 295 (88)
4,5 33,35 150,07 184,59 543 (90)
10 36,77 367,74 452,33 442 (33)

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,07 l/m2 dla jednokrotnej aplikacji

FARBY WEWNĘTRZNE

Wysoka jakość

Do ścian i sufitów
Rozświetla
pomieszczenie

Nie chlapie podczas
malowania

Najwyższa klasa
odporności
na szorowanie
i zmywanie

12

Odporna na szorowanie
i wielokrotne zmywanie
1 klasa

Wysoka jakość

Do ścian i sufitów
Rozświetla
pomieszczenie

Nie chlapie podczas
malowania

Najwyższa klasa
odporności
na szorowanie
i zmywanie

12
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FARBY WEWNĘTRZNE

liCo miX AntyreFleKSyjnA – Farba głęboko matowa do ścian i sufitów
antyrefleksyjna farba lateksowa sufitowa LicO MiX przeznaczona jest do malowania ścian  
i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Dzięki unikalnej formule farba tworzy antyrefleksyjną, głęboko ma-
tową powłokę redukującą smużenia, niwelującą niedoskonałości podłoża i zapewniającą jednolite wy-
kończenie niezależnie od kąta padania światła. Ma bardzo dobre właściwości kryjące, które obniżają jej 
zużycie.

liCo miX wP – Farba lateksowa podkładowa do wnętrz
LicO MiX WP jest wewnętrzną podkładową farbą lateksową na bazie kopolimerów akrylowych, wy-
pełniaczy mineralnych, pigmentów, wody oraz konserwantów i środków modyfikujących. zastosowanie 
farby podkładowej LicO MiX WP znacznie obniża koszty malowania farbami nawierzchniowymi LicO 
MiX. Farba podkładowa wnika w podłoże poprawiająć przyczepność warstwy farby nawierzchniowej 
co poprawia krycie oraz zmniejsza jej zużycie. Dodatkowo jest wykorzystywana w systemach dekora-
cyjnych LicO MiX jako biały lub barwiony podkład pod farby dekoracyjne LicO MiX METaLica, LicO 
MiX PErLa oraz glinki weneckie LicO MiX FrESca,LicO MiX MarMUra, LicO MiX cOLOraTa. 
Stosuje się ją na wszystkie podłoża mineralne takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne  
i gipsowe, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, pro-monta i inne.

liCo miX Primer – Farba lateksowa podkładowa
LicO MiX PriMEr jest wewnętrzną podkładową farbą lateksową na bazie kopolimerów akrylowych, 
wypełniaczy mineralnych, pigmentów, wody oraz konserwantów i środków modyfikujących. Farba pod-
kładowa wnika w podłoże poprawiając przyczepność warstwy farby nawierzchniowej co poprawia kry-
cie oraz zmniejsza jej zużycie. Lateksowa farba podkładowa LicO MiX PriMEr przeznaczona jest do 
wymalowania warstwy podkładowej przed pierwotnym lub renowacyjnym malowaniem farbami we-
wnętrznymi LicO MiX. Ułatwia prace renowacyjne w przypadku przemalowania ścian z kolorów ciem-
niejszych na jaśniejsze. Stosuje się ją na wszystkie podłoża mineralne takie jak beton, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i gipsowe,beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, pro-monta i inne.

liCo miX w eKo – Biała farba wewnętrzna
LicO MiX W EKO to klasyczna emulsja akrylowa biała. Dzięki odpowiednio dobranej recepturze tworzy 
powłokę w pełni pozwalającą oddychać ścianom. Przeznaczona jest do wewnętrznych wymalowań de-
koracyjno-ochronnych ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, publicznych, przemysłowych, 
itp. Stosuje się ją na wszystkie podłoża mineralne takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wa-
pienne i gipsowe, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, pro-monta, itp. Można ją stosować do 
wymalowań pierwotnych i renowacyjnych.

Kolor farby Opakowanie (l) Cena netto za l  
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg  
(ilość sztuk) netto brutto

Biała
3 16,20 48,59 59,76 390,7 (88)
5 13,79 68,97 84,84 666,0 (90)

10 12,77 127,72 157,10 488,4 (33)

Kolor farby Opakowanie (l) Cena netto za l  
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
 (ilość sztuk) netto brutto

Biała
2,5 5,30 13,24 16,28 334,4 (88)
5 4,56 22,82 28,07 684,0 (90)

10 4,38 43,79 53,87 501,6 (33)

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,08 l/m2 dla jednokrotnej aplikacji

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,08 l/m2 dla jednokrotnej aplikacji

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,08 l/m2 dla jednokrotnej aplikacji

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,1 l/m2 dla jednokrotnej aplikacji

Kolor farby Opakowanie (l) Cena netto za l 
 w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg  
(ilość sztuk) netto brutto

Biała

1 12,74 12,74 15,67 ---
2,5 8,57 21,43 26,36 321,2 (88)
5 7,53 37,65 46,31 657,0 (90)

10 7,20 72,02 88,58 481,8 (33)

Kolor

1 16,22 16,22 19,96 ---
2,5 12,05 30,12 37,05 321,2 (88)
5 11,01 55,04 67,70 657,0 (90)

10 10,71 107,06 131,68 481,8 (33)

Kolor grupa EXTra

1 27,81 27,81 34,21 ---
2,5 23,65 59,11 72,71 321,2 (88)
5 22,60 112,99 138,97 657,0 (90)

10 22,30 222,98 274,26 481,8 (33)

Kolor farby Opakowanie (l) Cena netto za l 
 w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg  
(ilość sztuk) netto brutto

Biała
3 7,11 21,34 26,25 417,12 (88)
5 6,25 31,24 38,43 711,0 (90)

10 6,90 69,00 84,87 521,4 (33)
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FARBY WEWNĘTRZNE

liCo miX trendy wHite – Farba lateksowa głęboko matowa do ścian i sufitów
LicO MiX TrEnDy WHiTE to farba lateksowa głęboko matowa przeznaczona do malowania ścian i su-
fitów wewnątrz pomieszczeń, szczególnie polecana do kuchni i łazienek. Dzięki unikalnej formule farba 
tworzy powłokę o głębokim odcieniu bieli, rozświetla pomieszczenia i powieksza je optycznie. zasto-
sowanie nowoczesnych technologii zapewnia doskonałe krycie powierzchni, co ogranicza konieczność 
wielokrotnego malowania.

Kolor farby Opakowanie (l) Cena netto za l  
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg  
(ilość sztuk) netto brutto

Biała
2,5 22,09 55,22 67,93 294,8 (88)
5 21,63 108,16 133,04 603,0 (90)

10 20,59 205,92 253,28 442 (33)

ŚREDNIE ZUŻYCIE:
 ▪ ~ 0,08 l/m2 dla jednokrotnej aplikacji

Wysoka jakość

Do ścian i sufitów
Rozświetla
pomieszczenie

Nie chlapie podczas
malowania

Najwyższa klasa
odporności
na szorowanie
i zmywanie

12

Wysoka jakość

Do ścian i sufitów
Rozświetla
pomieszczenie

Nie chlapie podczas
malowania

Najwyższa klasa
odporności
na szorowanie
i zmywanie

12

Wysoka jakość

Do ścian i sufitów
Rozświetla
pomieszczenie

Nie chlapie podczas
malowania

Najwyższa klasa
odporności
na szorowanie
i zmywanie

12

Wysoka jakość

Do ścian i sufitów
Rozświetla
pomieszczenie

Nie chlapie podczas
malowania

Najwyższa klasa
odporności
na szorowanie
i zmywanie

12

Wysoka jakość

Do ścian i sufitów
Rozświetla
pomieszczenie

Nie chlapie podczas
malowania

Najwyższa klasa
odporności
na szorowanie
i zmywanie

12
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STSTEMY DEKORACYJNE

cEnniK 
SySTEMóW

DEKOracyJnycH

SHine – Farba dekoracyjna 

LicO MiX SHinE to farba dekoracyjna z domieszką drobnego błyszczącego kru-
szywa, przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Produkt posiada deli-
katną strukturę dzięki czemu daje możliwość tworzenia niepowtarzalnych wzorów. 
Wypełnienie piaskowe farby, w zależności od inwencji twórczej osoby wykonu-
jącej dekorację, pozwala uzyskać bardzo ciekawą strukturę powierzchni, którą 
wzbogaca wysoki połysk farby. Produkt zawiera bardzo drobne ziarna piasku, któ-
re pozwalają uzyskać efekt cieniowania z metalicznym połyskiem srebra tworząc 
barwne refleksy zmieniające się w zależności od kąta padania światła.

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto opakowania

katalogowa cena 
brutto opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
kolor farba podkładowa Lico Mix WP 1 0,08 12,74 15,67 1,02 1,25
farba dekoracyjna Lico Mix Shine 1 0,20 72,80 89,54 14,56 17,91

łącznie koszt 1m2 15,58 19,16
dopłata za podkład barwiony  
– kolory podstawowe 0,33 0,41

koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

Asortyment Opakowanie (kg) Cena jednostkowa
 za kg w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)netto brutto

LicO MiX Shine
farba dekoracyjna

1 72,80 72,80 89,54 ---
2,5 69,53 173,82 213,79 294,8 (88)
5 66,81 334,06 410,89 603,0 (90)

10 63,47 634,71 780,70 442,2 (33)
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BellezzA – lakier dekoracyjny

Lakier dekoracyjny BELLEzza przeznaczony jest do stosowania wewnątrz po-
mieszczeń; dostępny jest w wersji matowej lub satynowej. Służy do zabezpieczania 
pokryć ściennych wykonanych farbami wewnętrznymi: satynowymi, akrylowymi 
i lateksowymi, itp; poprawia ich zmywalność i zabezpiecza przed zabrudzeniami. 
Dodatkowo nadaje aspekt dekoracyjny pokryciom ścian. Lakier satynowy można 
wzbogacić o brokat lub pył perłowy, co zapewnia ciekawe i bardzo oryginalne 
efekty na powierzchniach. Przy odpowiednim oświetleniu lakier z dodatkiem bro-
katu lub pyłu perłowego tworzy niepowtarzalny charakter dekoracji, dzięki roz-
błyskom i refleksom świetlnym. łączenie kolorów farby z konkretnym brokatem 
lub pyłem perłowym w lakierze satynowym pozwoli podkreślić charakter naszych 
wnętrz i uzyskać małym kosztem bardzo ekskluzywne pokrycie dekoracyjne.

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto  opakowania

katalogowa cena 
brutto  opakowania

orientacyjny  
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny  
koszt brutto 1m2   

produktu  
lakier dekoracyjny Lico Mix Bellezza  1 0,10 23,17 28,50 2,32 2,85

łącznie koszt 1m2 2,32 2,85
lakier dekoracyjny Lico Mix Bellezza 
z dodatkiem brokatu lub pyłu perłowego      1 0,10 28,68 35,28 2,87 3,53

łącznie koszt 1m2 2,87 3,53
koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

SYSTEMY DEKORACYJNE SYSTEMY DEKORACYJNE

Asortyment Opakowanie (kg) Cena jednostkowa
 za kg w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)netto brutto

LicO MiX Bellezza
lakier dekoracyjny matowy

i satynowy

0,5 26,48 13,24 16,28 ---
1 23,17 23,17 28,50 ---

2,5 22,07 55,17 67,86 220 (88)
5 20,96 104,82 128,93 450 (90)

10 20,30 203,02 249,71 330 (33)

Dodatek brokatu lub pyłu perłowego do lakieru dekoracyjnego - dopłata 5,36 zł netto / 1 kg lakieru

AntiCA – masa strukturalna

System dekoracyjny anTica przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomiesz-
czeń i pozwala na uzyskiwanie nieregularnej struktury ścian i sufitów; w zależności 
od stosowanych narzędzi i inwencji twórczej. z masy strukturalnej można uzyskać 
efekt rustykalnego tynku, który nadaje niepowtarzalny antyczny charakter. LicO 
MiX anTica  pozwala na stworzenie nieograniczonych efektów dekoracyjnych. 
Dodatkowo dzięki zastosowaniu farby matowej LicO MiX VErOna lub lakieru 
metalicznego LicO MiX DEcOra  uzyskaną strukturę wzbogaca efekt przetartego 
koloru .

Asortyment Opakowanie (kg) Cena jednostkowa
 za kg w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)netto brutto

LicO MiX antica
masa strukturalna

1,5 12,50 18,75 23,06 ---
5 8,42 42,09 51,77 450 (90)

15 7,86 117,83 144,93 495 (33)
25 7,50 187,46 230,58 600 (24)

LicO MiX Verona
farba dekoracyjna

0,5 35,30 17,65 21,71 ---
1 29,01 29,01 35,68 ---

2,5 26,48 66,20 81,42 220 (88)
5 25,60 127,98 157,42 450 (90)

LicO MiX Decora
lakier metaliczny

0,5 70,62 35,31 43,43 ---
1 58,36 58,36 71,79 ---

2,5 52,96 132,40 162,85 220 (88)
5 50,75 253,77 312,14 450 (90)

Składniki systemu opakowanie kg (l) średnie zużycie  
kg (l) / m2

katalogowa cena opakowania orientacyjny koszt  1m2  produktu
netto brutto  netto brutto

SySTEM DEKOracyJny LicO MiX antica Verona 
biała farba gruntująca Lico Mix LM 4,5 0,45 29,26 35,98 2,93 3,60
masa strukturalna Lico Mix antica 25 1,50 187,46 230,58 11,25 13,83
biała farba satynowa Lico Mix Satina 1 0,06 20,89 25,70 1,25 1,54
farba dekoracyjna Lico Mix Verona 1 0,09 29,01 35,68 2,61 3,21

łącznie koszt 1m2 18,04 22,18
SySTEM DEKOracyJny LicO MiX antica Decora 
biała farba gruntująca Lico Mix LM 4,5 0,45 29,26 35,98 2,93 3,60
masa strukturalna Lico Mix antica 25 1,50 187,46 230,58 11,25 13,83
biała farba satynowa Lico Mix Satina 1 0,06 20,89 25,70 1,25 1,54
lakier metaliczny Lico Mix Decora 1 0,08 58,36 71,79 4,67 5,74

łącznie koszt 1m2 20,10 24,71

koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów
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trAwertA – masa dekoracyjna

LicO MiX TraWErTa to szlachetna szpachla dekoracyjna na bazie spoiw hydrau-
licznych, mączki marmurowej i wyselekcjonowanych wypełniaczy. Jest to unikalne 
pokrycie dekoracyjne imitujące naturalny kamień trawertyn z charakterystycznymi 
wżerami i ubytkami. zastosowanie surowców pochodzenia naturalnego sprawia, 
że wyrób jest przyjazny dla człowieka i środowiska. Doskonale nadaje się do de-
korowania kominków, kolumn oraz innych elementów architektonicznych. Masa 
dekoracyjna  jest odporna na działanie grzybów i pleśni oraz posiada zdolność 
dyfuzji wilgoci co pozwala na dekorowanie pomieszczeń narażonych na wilgoć np. 
kuchni, łazienek.  
Klasyka i piękno naturalnego kamienia.

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto  opakowania

katalogowa cena 
brutto  opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
biała farba gruntująca Lico Mix LM 4,5 0,45 29,26 35,98 2,93 3,60
drobnoziarnista masa dekoracyjna          
Lico Mix Trawerta 22 1,30 314,45 386,78 18,58 22,86

farba dekoracyjna Lico Mix Verona – baza 
rozcieńczona 30% wodą 1 0,07 24,27 29,86 1,70 2,09

farba dekoracyjna Lico Mix Verona 1 0,09 29,01 35,68 2,61 3,21
łącznie koszt 1m2 25,82 31,76

zużycie farby VErOna w wycenie obejmuje: zagruntowanie masy TraWErTa  farbą rozcieńczoną wodą w ilosci 30%
oraz wymalowanie właściwe nierozcieńczaną farbą barwioną
koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

SYSTEMY DEKORACYJNE SYSTEMY DEKORACYJNE

Asortyment Opakowanie (kg) Cena jednostkowa
 za kg w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)netto brutto

LicO MiX Trawerta
masa dekoracyjna

6 17,47 104,82 128,93 540 (90)
14 14,74 206,33 253,78 462 (33)
22 14,29 314,45 386,78 528 (24)

Beton – masa dekoracyjna

BETOn dekoracyjny jest drobnoziarnistym tynkiem mineralnym przypominającym 
surowy beton z charakterystycznymi przebarwieniami i wżerami. Dzięki zastoso-
waniu surowców pochodzenia naturalnego wyrób przyjazny jest dla człowieka i 
środowiska. Masę można stosować do dekoracji pomieszczeń narażonych na dzia-
łanie wilgoci np. kuchni, łazienek jest odporny na działanie grzybów i pleśni oraz 
posiada zdolność dyfuzji wilgoci. z uwagi na swoje właściwości dekoracyjne do-
skonale nadaje się do wykończenia nowocześnie aranżowanych wnętrz, zwłaszcza 
w połączeniu z drewnem, szkłem lub metalem.
awangardowy i nowoczesny styl Twojego wnętrza

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto  opakowania

katalogowa cena 
brutto  opakowania

orientacyjny 
koszt netto  1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
popielata farba gruntująca Lico Mix LM 4,5 0,45 36,69 45,13 3,67 4,51
drobnoziarnista masa dekoracyjna
Lico Mix Beton 22 1,30 314,45 386,78 18,58 22,86

lakier dekoracyjny Lico Mix Bellezza  1 0,10 23,17 28,50 2,32 2,85
łącznie koszt 1m2 24,57 30,22

koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

Asortyment Opakowanie (kg) Cena jednostkowa
 za kg w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)netto brutto

LicO MiX Beton
masa dekoracyjna

6 17,47 104,82 128,93 540 (90)
14 14,74 206,33 253,78 462 (33)
22 14,29 314,45 386,78 528 (24)
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metAliCA – Farba dekoracyjna 

Farba dekoracyjna METaLica  przeznaczona jest do stosowania wewnątrz po-
mieszczeń. charakteryzuje się perłowo-metalicznym połyskiem i zawartością 
błyszczącego kruszywa, dzięki czemu daje możliwość tworzenia niepowtarzalnych 
efektów dekoracyjnych. Wypełnienie piaskowe farby w zależności od inwencji 
twórczej osoby wykonującej dekorację pozwala uzyskać bardzo ciekawą struk-
turę powierzchni, którą wzbogaca wysoki połysk farby. Poprzez łączenie ze sobą 
różnych kolorów farby możemy uzyskiwać na powierzchni  przebarwienia,  które  
jeszcze  bardziej  urozmaicają  uzyskany efekt dekoracyjny.

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto opakowania

katalogowa cena 
brutto opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
kolor farba podkładowa Lico Mix WP 1 0,08 12,74 15,67 1,02 1,25
farba dekoracyjna Lico Mix Metalica 1 0,20 93,79 115,36 18,76 23,07

łącznie koszt 1m2 19,78 24,32
dopłata za podkład barwiony  
– kolory podstawowe 0,33 0,41

koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

 modellAtA – Farba strukturalna

Farba strukturalna MODELLaTa  przeznaczona jest do stosowania wewnątrz po-
mieszczeń oraz na elewacjach budynków. W zależności od inwencji i kreatywności 
wykonawcy daje możliwość uzyskiwania szerokiej gamy własnych i niepowtarzal-
nych wzorów i faktur na pokrywanej nią powierzchni. Efekt dekoracyjny uzależ-
niony jest też od zastosowanych narzędzi. aplikacja farby na szablonach samo-
przylepnych pozwala tworzyć imitację struktury cegły klinkierowej, nieregularnych 
wzorów kamienia, itp. efektów wynikających z wzoru wybranego szablonu.

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto  opakowania

katalogowa cena 
brutto  opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
biała farba gruntująca Lico Mix LM 4,5 0,45 29,26 35,98 2,93 3,60
biała farba strukturalna Lico Mix Modellata 5 0,50 37,49 46,12 3,75 4,61

łącznie koszt 1m2 6,68 8,21
koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto  opakowania

katalogowa cena 
brutto  opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
kolorowa farba gruntująca Lico Mix LM 4,5 0,45 36,69 45,13 3,67 4,51
farba strukturalna – grupa a
Lico Mix Modellata 5 0,50 44,99 55,34 4,50 5,53

łącznie koszt 1m2 8,17 10,04
dopłata za kolor z grupy B: 0,46                0,57
dopłata za kolor z grupy c: 0,93 1,14

koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

SySTEM DEKOracyJny LicO MiX Modellata - „kolor”

SySTEM DEKOracyJny LicO MiX Modellata - „biała”

SYSTEMY DEKORACYJNE SYSTEMY DEKORACYJNE

Asortyment Opakowanie (kg) Cena jednostkowa
 za kg w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)netto brutto

LicO MiX Metalica
farba dekoracyjna

1 93,79 93,79 115,36 ---
2,5 89,59 223,97 275,49 220 (88)
5 86,06 430,30 529,27 450 (90)

10 81,65 816,47 1 004,26 330 (33)

Asortyment Opakowanie (kg) Cena jednostkowa
 za kg w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)netto brutto

LicO MiX Modellata
farba strukturalna - Biała

5 7,50 37,49 46,12 450 (90)
15 7,00 104,98 129,12 495 (33)
25 6,64 166,04 204,22 600 (24)

LicO MiX Modellata
farba strukturalna - grUPa a

5 9,00 44,99 55,34 450 (90)
15 8,36 125,33 154,16 495 (33)
25 7,93 198,17 243,75 600 (24)

LicO MiX Modellata
farba strukturalna - grUPa B

5 9,96 49,82 61,27 450 (90)
15 9,28 139,26 171,28 495 (33)
25 8,78 219,60 270,10 600 (24)

LicO MiX Modellata
farba strukturalna - grUPa c

5 10,93 54,63 67,20 450 (90)
15 10,18 152,65 187,76 495 (33)
25 9,64 241,02 296,45 600 (24)

zużycie Modellaty na metr kwadratowy przy użyciu szablonów wynosi powyżej 0,80 kg/m2.
Przy użyciu szablonów stosujemy farbę gruntującą LicO MiX LMX.
Wzory szablonów znajdują się na końcu cennika.

PerlA – Farba dekoracyjna
 
Farba dekoracyjna PErLa przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomiesz-
czeń. Służy do uzyskiwania ekskluzywnych pokryć dekoracyjnych o delikatnej 
perłowej poświacie. Odpowiednie nałożenie farby pozwala uzyskać efekt prze-
strzenności pokrycia co w połączeniu z perłowym połyskiem i załamaniami światła 
daje efekt trójwymiarowej powierzchni. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób 
poszukujących oryginalnych i nietypowych efektów dekoracyjnych. Dzięki inwen-
cji twórczej osoby wykonującej dekoracje, za pomocą farby perłowej można uzy-
skiwać własne, niepowtarzalne wzory pokrycia. 

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto opakowania

katalogowa cena 
brutto opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
kolor farba podkładowa Lico Mix WP 1 0,08 16,22 19,96 1,30 1,60
farba dekoracyjna Lico Mix Perla 1 0,09 132,40 162,85 11,92 14,66

łącznie koszt 1m2 13,22 16,26

koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

Asortyment Opakowanie (kg) Cena jednostkowa
 za kg w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)netto brutto

LicO MiX Perla
farba dekoracyjna

0,5 154,46 77,23 94,99 ---
1 132,40 132,40 162,85 ---

2,5 126,22 315,56 388,13 220 (88)
5 121,37 606,84 746,41 450 (90)
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ColorAtA – glinka wenecka

glinka wenecka cOLOraTa przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomiesz-
czeń. nowa formuła glinki pozwala uzyskiwać ekskluzywne pokrycia dekoracyjne. 
glinka doskonale nadaje się do dekorowania zarówno dużych powierzchni, jak  
i mniejszych detali we wszystkich stylach architektonicznych; zarówno klasycz-
nych jak i nowoczesnych. glinka wenecka cOLOraTa pokazuje możliwość łącze-
nia ze sobą różnych wersji glinki, co pozwola nadać charakter naszych wnętrzom. 
cOLOraTa gLOSS dzięki rozbłyskom i refleksom świetlnym stworzy ciekawe  
i eleganckie efekty wykończenia powierzchni. 

Produkt występuje w dwóch wersjach: 

1.  Lico Mix colorata – glinka matowa 

2.  Lico Mix colorata gloss – glinka o złotej poświacie

Do kreatywnego tworzenia swojej dekoracji mamy do wyboru 15 kolorów glinki 
weneckiej cOLOraTa oraz całą gamę kolorów farb wewnętrznych.

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto opakowania

katalogowa cena 
brutto opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
farba akrylowa Lico Mix W – extra biała 2,5 0,14 29,74 36,59 1,67 2,05
glinka wenecka  Lico Mix colorata 1 0,15 82,75 101,79 12,41 15,27

łącznie koszt 1m2 14,08 17,32
dopłata za kolor farby W z grupy a: 0,09 0,11

dopłata za kolor farby W z grupy B: 0,63 0,77

dopłata za kolor farby W z grupy c: 1,19 1,46
dopłata za kolor farby W z grupy D: 3,50 4,31

do kalkulacji przyjęto dwukrotne malowanie farbą akrylową W

SySTEM DEKOracyJny LicO MiX colorata  gloss

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto opakowania

katalogowa cena 
brutto opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
biała farba podkładowa Lico Mix WP 1 0,16 12,74 15,67 2,04 2,51
glinka wenecka  Lico Mix colorata gloss 1 0,15 82,75 101,79 12,41 15,27

łącznie koszt 1m2 14,45 17,78
dopłata za podkład barwiony – kolory podstawowe: 0,33 0,41

do kalkulacji przyjęto dwukrotne malowanie farbą pokładową WP
koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

SySTEM DEKOracyJny LicO MiX colorata  

mArmurA – glinka wenecka

glinka wenecka MarMUra przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomiesz-
czeń. nowa formuła glinki pozwala uzyskiwać ekskluzywne pokrycia dekoracyjne 
imitujące kolorystyką różne rodzaje marmuru. glinka doskonale nadaje się do de-
korowania zarówno dużych powierzchni, jak i mniejszych detali we wszystkich sty-
lach architektonicznych; zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych. W prosty spo-
sób; odpowiednio nakładając i zacierając farbę, można stworzyć bardzo ciekawe 
i oryginalne wykończenia powierzchni, które stanowią doskonałe rozwiązanie dla 
osób poszukujących niepowtarzalnych efektów dekoracyjnych. Produkt dostępny 
jest w trzech odmianach: 
1.  Lico Mix Marmura  a – glinka matowa 
2.  Lico Mix Marmura  B –  glinka z połyskiem metalicznym 
3.  Lico Mix Marmura  c – glinka matowa z dodatkiem „złota” lub „srebra”

SySTEM DEKOracyJny LicO MiX Marmura „a”   

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto  opakowania

katalogowa cena 
brutto  opakowania

orientacyjny 
koszt netto  1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
biała farba podkładowa Lico Mix WP 1 0,08 12,74 15,67 1,02 1,25
matowa glinka wenecka Lico Mix Marmura "a" 1 0,20 52,96 65,14 10,59 13,03

łącznie koszt 1m2 11,61 14,28
dopłata za dodatek brokatu: 0,54 0,67
dopłata za podkład barwiony – kolory podstawowe: 0,33 0,41

koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

SySTEM DEKOracyJny LicO MiX Marmura „B” i Marmura "c"

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto opakowania

katalogowa cena 
brutto opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
biała farba podkładowa Lico Mix WP 1 0,08 12,74 15,67 1,02 1,25
glinka wenecka Lico Mix Marmura "B" glinka  
z połyskiem metalicznym  "c" glinka matowa 
ze złotem lub srebrem

1 0,20 59,58 73,29 11,92 14,66

łącznie koszt 1m2 12,94 15,91
dopłata za dodatek brokatu: 0,54 0,67
dopłata za podkład barwiony – kolory podstawowe: 0,33 0,41

koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

Asortyment Opakowanie (kg) Cena jednostkowa
 za kg w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)netto brutto

LicO MiX colorata
LicO MiX colorata gloss

glinka wenecka

1 82,75 82,75 101,79 ---
2,5 79,00 197,50 242,92 220 (88)
5 76,35 381,75 469,56 450 (90)

10 74,37 743,65 914,69 330 (33)

SYSTEMY DEKORACYJNE SYSTEMY DEKORACYJNE

Asortyment Opakowanie (kg) Cena jednostkowa
 za kg w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)netto brutto

LicO MiX Marmura
glinka wenecka - grUPa a

1 52,96 52,96 65,14 ---
2,5 50,31 125,78 154,71 220 (88)
5 48,55 242,74 298,57 450 (90)

10 47,22 472,23 580,85 330 (33)

LicO MiX Marmura
glinka wenecka - grUPa B, c

1 59,58 59,58 73,29 ---
2,5 56,71 141,77 174,38 220 (88)
5 54,72 273,62 336,56 450 (90)

10 53,18 531,80 654,12 330 (33)
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składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto  opakowania

katalogowa cena 
brutto  opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
biała farba podkładowa Lico Mix WP 1 0,08 12,74 15,67 1,02 1,25
matowa glinka wenecka Lico Mix Fresca 1 0,20 58,48 71,93 11,70 14,39

łącznie koszt 1m2 12,72 15,64
dopłata za dodatek brokatu: 0,54 0,67
dopłata za dodatek 20% "złota" lub "srebra": 3,21 3,95
dopłata za podkład barwiony – kolory podstawowe: 0,33 0,41

koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

SySTEM DEKOracyJny LicO MiX Fresca chrome  

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto opakowania

katalogowa cena 
brutto opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
biała farba podkładowa Lico Mix WP 1 0,08 12,74 15,67 1,02 1,25
perłowa glinka wenecka
Lico Mix Fresca chrome 1 0,20 68,41 84,15 13,68 16,83

łącznie koszt 1m2 14,70 18,08
dopłata za dodatek brokatu: 0,54 0,67
dopłata za dodatek 20% "złota" lub "srebra": 3,21 3,95
dopłata za podkład barwiony – kolory podstawowe: 0,33 0,41

koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

FreSCA – glinka wenecka

glinka wenecka FrESca  przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomiesz-
czeń. Można dzięki niej uzyskać bardzo oryginalny i ciekawy efekt wykończenia 
powierzchni, imitujący stary przetarty tynk w tzw. „stylu weneckim”. glinka do-
skonale nadaje się do dekorowania dużych powierzchni oraz mniejszych detali we 
wszystkich stylach architektonicznych, zarówno tych klasycznych jak i nowocze-
snych. Dzięki niej uzyskać można w prosty sposób bardzo ciekawe wykończenie 
powierzchni, które stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących orygi-
nalnych i nietypowych efektów dekoracyjnych. 

Produkt występuje w czterech wersjach:

1.  Lico Mix Fresca – glinka matowa 

2.  Lico Mix Fresca gold – glinka matowa z dodatkiem „złota” 

3.  Lico Mix Fresca Silver – glinka matowa z dodatkiem „srebra” 

4.  Lico Mix Fresca chrome – glinka o perłowym połysku

Efekt dekoracyjny każdej glinki można wzbogacić poprzez dodatek brokatu. 

Do wyboru jest cztery kolory: brokat hologram – BH, brokat miedziany – BM, bro-
kat srebrny – BS i brokat złoty – Bz

SYSTEMY DEKORACYJNE SYSTEMY DEKORACYJNE

SySTEM DEKOracyJny LicO MiX Fresca

Asortyment Opakowanie (kg) Cena jednostkowa
 za kg w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg
(ilość sztuk)netto brutto

LicO MiX Fresca
glinka wenecka

1 58,48 58,48 71,93 ---
2,5 55,39 138,47 170,31 220 (88)
5 53,62 268,11 329,78 450 (90)

10 51,97 519,67 639,19 330 (33)

LicO MiX Fresca chrome
glinka wenecka

1 68,41 68,41 84,15 ---
2,5 64,88 162,19 199,49 220 (88)
5 62,78 313,89 386,09 450 (90)

10 60,85 608,49 748,45 330 (33)

LicO MiX Fresca Silver
LicO MiX Fresca gold

glinka wenecka

1 82,75 82,75 101,79 ---
2,5 79,00 197,50 242,92 220 (88)
5 76,35 381,75 469,56 450 (90)

10 74,37 743,65 914,69 330 (33)

SySTEM DEKOracyJny LicO MiX Fresca Silver i Fresca gold  

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto opakowania

katalogowa cena 
brutto opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  

biała farba podkładowa Lico Mix WP 1 0,08 12,74 15,67 1,02 1,25

matowa glinka wenecka z dodatkiem "srebra" 
Lico Mix Fresca Silver lub z dodatkiem "złota" 
Lico Mix Fresca gold

1 0,20 82,75 101,79 16,55 20,36

łącznie koszt 1m2 17,57 21,61

dopłata za dodatek brokatu: 0,54 0,67

dopłata za podkład barwiony – kolory podstawowe: 0,33 0,41

dopłata za podkład barwiony – kolory grupa EXTra: 1,45 1,78

koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

Asortyment Opakowanie 
Cena opakowania w PLN

netto brutto
pył perłowy LicO MiX w pojemnikach po 10 g - złoty i srebrny 10 g 5,36 6,59

pył perłowy LicO MiX w pojemnikach po 1 kg - złoty i srebrny 1 kg 139,26 171,28

Asortyment Opakowanie 
Cena opakowania w PLN

netto brutto
brokat dekoracyjny LicO MiX w pojemnikach po 10 g - 15 kolorów 10 g 5,36 6,59

brokat dekoracyjny LicO MiX w pojemnikach po 1 kg - 15 kolorów 1 kg 82,76 101,80

BroKAt
Stosowany jako dodatek dekoracyjny do tynków, farb, lakierów, itp.. Dzięki dodatkowi brokatu 
można uzyskać bardzo ciekawe efekty „połysku” i kolorowych refleksów świetlnych w stosowa-
nym produkcie dekoracyjnym. nie zaleca się do stosowania brokatu na zewnątrz.

BrOKaT konfekcjonowany w opakowaniach po 10 gram dostępny jest w następujących kolorach:
MiEDź JcJ03 0,4 mm, SrEBrO HOLO JcaS01 0,4 mm, SrEBrO JcB01 0,4 mm, złOTO Jcc04 0,4 mm, złOTO HOLO JcS02 0,4 mm, 
czErWOny HOLO JcS04 0,4 mm, złOTO HOLO JcS02 1 mm, iryS Jca02 0,4 mm, złOTO Jcc06 0,2 mm, FiOLET JcE02 0,4 mm, 
MiEDź HOLO JcS15 0,4 mm, aMaranT HOLO JcS12 0,2 mm, śniEg SzKLiSTy JcV0 0,4 mm, iryS HOLO Jca05 0,4 mm, iryS Jca04 
0,4 mm

Pył Perłowy
Stosowany jako dodatek dekoracyjny do farb dekoracyjnych, lakierów, itp.. Dodatek pyłu perło-
wego pozwala uzyskać bardzo ciekawy efekt „ziarnistego połysku” w produkcie dekoracyjnym. 
Dostępne dwa kolory pyłu: SrEBrO i złOTO. Przeznaczony do stosowania wewnątrz pomiesz-
czeń. Dostępny w opakowaniach po 1 kg oraz po 10 g.



38 39www.lico-mix.pl

CortenA – Farba strukturalna 

LicO MiX cOrTEna to nowoczesna powłoka dekoracyjna imitująca efekt rdzy, 
przeznaczona do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Surowe indu-
strialne klimaty mogą zdobić nie tylko wnętrze Twojego domu, ale również fasadę 
budynku. Efekt rdzy na elewacji to jeden z najbardziej awangardowych i nowocze-
snych trendów w architekturze. 
Efekt rdzy wprowadza powiew przeszłości idealny dla różnych stylów, a nowocze-
snym wnętrzom nadaje nutki tajemniczości i wyrazu. Powłoka idealnie harmonizu-
je z: metalem, kamieniem, szkłem oraz drewnem. 

SYSTEMY DEKORACYJNE SYSTEMY DEKORACYJNE

Asotyment Opakowanie (kg) Cena netto za kg  
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg 
(ilość sztuk) netto brutto

LicO MiX cOrTEna - farba strukturalna

5 9,96 49,82 61,27 450 (90)
15 9,28 139,26 171,28 495 (33)

25 8,78 219,60 270,10 600 (24)

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto  opakowania

katalogowa cena 
brutto  opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
kolor farba gruntująca Lico Mix LMX 7,5 0,45 66,32 81,57 3,98 4,89
farba strukturalna Lico Mix cortena 1-2 5 0,30 49,82 61,27 2,99 3,68

łącznie koszt 1m2 6,97 8,57
koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

SySTEM DEKOracyJny LicO MiX cortena 3   

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto opakowania

katalogowa cena 
brutto opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
kolor farba gruntująca Lico Mix LMX 7,5 0,45 66,32 81,57 3,98 4,89
farba strukturalna Lico Mix cortena 3 5 0,15 49,82 61,27 1,49 1,84

łącznie koszt 1m2 5,47 6,73
koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

SySTEM DEKOracyJny LicO MiX cortena 1-2 

StellA – efekt dekoracyjny 

Efekt dekoracyjny STELLa przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
Połyskujące metaliczne drobinki brokatu optycznie powiększają pomieszczenia, 
czyniąc wnętrza lepiej rozświetlonymi i przestronniejszymi. Dodają wnętrzu bla-
sku, tworząc refleksy świetlne błyszczących gwiazd rozpraszających światło.
ściany z połyskiem nadają szyku, elegancji i niezwykłego charakteru. Urozmaicają 
wystrój w sposób niepowtarzalny, dodając nutki tajemnicy i szlachetności, spra-
wiając, że pomieszczenie rozbłyśnie nową urodą.

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto opakowania

katalogowa cena 
brutto opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  

kolor farba podkładowa Lico Mix WP 1 0,16 12,74 15,67 2,04 2,51

efekt dekoracyjny Lico Mix  Stella 1 0,20 64,27 79,05 12,85 15,81

łącznie koszt 1m2 14,89 18,32

do kalkulacji przyjęto dwukrotne malowanie farbą podkładową WP
koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

Asotyment Opakowanie (kg) Cena netto za kg w 
PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg  
(ilość sztuk) netto brutto

LicO MiX STELLa efekt dekoracyjny
1 64,27 64,27 79,05 ---

2,5 61,06 152,65 187,76 220 (88)
5 58,00 290,02 356,73 450 (90)
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StAmPA – masa strukturalna 

LicO MiX STaMPa to gotowa do użycia masa strukturalna wchodząca w skład 
systemów dekoracyjnych. Przeznaczona do szpachlowania, wygładzania oraz 
uszlachetniania ścian i sufitów. Pozwala na uzyskiwanie różnorodnych trwałych 
efektów dekoracyjnych, które uzależnione są od zastosowanych narzędzi oraz od 
inwencji i kreatywności wykonawcy. Daje możliwość uzyskania szerokiej gamy 
własnych i niepowtarzalnych wzorów. W celu uzyskania efektu kolorystycznego 
zalecane jest nałożenie matowej farby dekoracyjnej LicO MiX VErOna lub la-
kieru metalicznego LicO MiX DEcOra. Przed zastosowaniem farby dekoracyjnej 
należy na wyschnietą masę nanieść za pomocą wałka farbę satynową LicO MiX 
SaTina. 

PergAmenA – Papier dekoracyjny 
Papier dekoracyjny PErgaMEna służy do oryginalnego i bardzo efektownego wykańczania 
ścian wewnątrz pomieszczeń. W zależności od „inwencji twórczej” osoby wykonującej deko-
rację można uzyskiwać przestrzenne efekty o strukturze „zmiętego pergaminu” oraz skóry, czy 
też nieregularne wzory o licznych fałdach i żyłkach. Końcowy efekt dekoracyjny nadawany jest 
przez wybarwienie uzyskanej struktury farbą matową LicO MiX VErOna lub lakierem metalicz-
nym LicO MiX DEcOra. Przeznaczona jest do malowania wewnątrz pomieszczeń.

SYSTEMY DEKORACYJNE SYSTEMY DEKORACYJNE

Asotyment Opakowanie (szt.) Cena netto za arkusz
Cena opakowania w PLN

 netto brutto
LicO MiX PErgaMEna papier dekoracjny 20 1,38 27,58 33,92

Asotyment Opakowanie (kg) Cena netto za kg w 
PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg (ilość 
sztuk) netto brutto

LicO MiX cOLLa biała farba klejowa

1,5 18,76 28,14 34,62 ---
5 15,45 77,23 94,99 450 (90)

15 15,01 225,08 276,84 495 (33)
25 14,56 364,10 447,85 600 (24)

CollA – Biała farba klejowa
LicO MiX cOLLa to gotowa biała farba klejowa o wydłużonym czasie schnięcia do przykleje-
nia i zabezpieczania papieru dekoracyjnego PErgaMEna. Farbę klejową możemy stosować na 
wszelkiego rodzaju podłoża mineralne; podłoża z betonu, tynki cementowo-wapienne, tynki 
gipsowe, płyty g-K. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Asotyment Opakowanie (kg) Cena netto za kg  
w PLN

Cena opakowania w PLN Waga palety w kg  
(ilość sztuk) netto brutto

LicO MiX STaMPa masa strukturalna
5 8,42 42,09 51,77 450 (90)

15 7,86 117,83 144,93 495 (33)
25 7,50 187,46 230,58 600 (24)

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto opakowania

katalogowa cena 
brutto opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
biała farba gruntująca Lico Mix LM 4,5 0,45 29,26 35,98 2,93 3,60
masa strukturalna Lico Mix Stampa 25 1,50 187,46 230,58 11,25 13,83
biała farba satynowa Lico Mix Satina 1 0,06 20,89 25,70 1,25 1,54
lakier metaliczny Lico Mix Decora 1 0,08 58,36 71,79 4,67 5,74

łącznie koszt 1m2 20,10 24,72

koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

składniki systemu: opakowanie 
kg (l)

średnie zużycie 
kg (l) / m2

katalogowa cena 
netto opakowania

katalogowa cena 
brutto opakowania

orientacyjny 
koszt netto 1m2  

produktu  

orientacyjny 
koszt brutto 1m2  

produktu  
biała farba gruntująca Lico Mix LM 4,5 0,45 29,26 35,98 2,93 3,60
masa strukturalna Lico Mix Stampa 25 1,50 187,46 230,58 11,25 13,83
biała farba satynowa Lico Mix Satina 1 0,06 20,89 25,70 1,25 1,54
farba dekoracyjna Lico Mix Verona 1 0,09 29,01 35,68 2,61 3,21

łącznie koszt 1m2 18,04 22,18

koszt 1m2 uzależniony jest od wielkości opakowań poszczególnych produktów

BroKAttA – dodatek dekoracyjny

Dodatek dekoracyjny BrOKaTTa przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Po-
łyskujące ściany srebrzystych cząsteczek rozbłysną tysiącem gwiazd, sprawiając, że uzyskany 
efekt jest subtelny, a jego intensywność wzrasta przy dobrym oświetleniu.
Połyskujące drobinki będą migotać zawsze, gdy padnie na nie światło, tworząc bajkowy nastrój 
szczęścia.
LicO MiX BrOKaTTa  można zastosować w każdej farbie wewnętrznej: akrylowej, lateksowej, 
satynowej oraz ceramicznej.

Asotyment Opakowanie (g)
Cena opakowania w PLN

 netto brutto

LicO MiX BrOKaTTa 
25 16,07 19,76
50 32,14 39,53

100 64,27 79,05

SySTEM DEKOracyJny LicO MiX Stampa Verona 

SySTEM DEKOracyJny LicO MiX Stampa Decora 
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Wałek do dekoracji
cena za sztukę (netto/brutto): 15,76 / 19,38

WAŁEK IRCHA Z DZIURAMI

WAŁEK SKRAWKI IRCHY  V

WAŁEK RELIEF WĘŻYK

WAŁEK SKRAWKI IRCHY I

WAŁEK SZCZOTKOWY

WAŁEK RELIWF LITERKI

WAŁEK SKRAWKI IRCHY II

WAŁEK IRCHA
MARSZCZONA I

WAŁEK RELIEF JEŻ

WAŁEK IRCHA
MARSZCZONA II

WAŁEK IRCHA
MARSZCZONA IV

WAŁEK SKRAWKI IRCHY III WAŁEK SKRAWKI IRCHY IV

Wałek do dekoracji
cena za sztukę (netto/brutto): 15,76 / 19,38

WAŁEK IRCHA WIĄZANA III
cena za sztukę (netto/brutto):
22,06 / 27,14

Wałki gumowe reliefy
cena za sztukę (netto/brutto): 26,34 / 32,39

Wałek do deski dekoracyjnej 
i szablonów samoprzylepnych 
cena za sztukę (netto/brutto):
17,64 / 21,70

Wzorzyste wałki malarskie (dostępne w różnych wzorach)
cena za sztukę (netto/brutto): 20,45 / 25,15

Wałek gąbczasty
cena za sztukę (netto/brutto):
14,26 / 17,53

Uchwyt do wałka gumowego
cena za sztukę (netto/brutto):
20,45 / 25,15

Paca ABS
cena za sztukę (netto/brutto):
31,35 / 38,56

Paca wenecka
cena za sztukę (netto/brutto):
80x200 mm: 22,67 / 27,88
95x240 mm: 24,04 / 29,57

Paca trawiasta 2
cena za sztukę (netto/brutto):
23,30 / 28,66

Stempel drewno
cena za sztukę (netto/brutto):
21,37 / 26,29

Duoszpachelka
cena za sztukę (netto/brutto):
12,86 / 15,82

Rękawica  DEKOR
cena za sztukę (netto/brutto):
9,64 / 11,86

Paca z irchą 2
cena za sztukę (netto/brutto):
23,30 / 28,66

Paca z kulkami
cena za sztukę (netto/brutto):
94,26 / 115,93

Paca flock falisty 1
cena za sztukę (netto/brutto):
23,30 / 28,66

Gąbka systetyczna
cena za sztukę (netto/brutto):
12,05 / 14,82

Paca trawiasta 1
cena za sztukę (netto/brutto):
23,30 / 28,66

Paca gąbka strukturalna 2
cena za sztukę (netto/brutto):
23,30 / 28,66

Paca gąbka strukturalna 1
cena za sztukę (netto/brutto):
23,30 / 28,66

Rączka z kulką
cena za sztukę (netto/brutto):
29,99 / 36,89

Wałek strukturalny drobny
cena za sztukę (netto/brutto):
8,85 / 10,88

Wałek strukturalny groszek
cena za sztukę (netto/brutto):
8,85 / 10,88

Pędzel płaski SPALTER
cena za sztukę (netto/brutto):
76 mm: 9,64 / 11,86
140 mm: 11,85 / 14,57

Paca z irchą 1
cena za sztukę (netto/brutto):
23,30 / 28,66

Paca flock falisty 2
cena za sztukę (netto/brutto):
23,30 / 28,66

Uchwyt do wałka dekoracyjnego
cena za sztukę (netto/brutto):
8x180 mm: 3,38 / 4,16
6x180 mm: 3,38 / 4,16

AKCESORIA DO SYSTEMÓW DEKORACYJNYCH AKCESORIA DO SYSTEMÓW DEKORACYJNYCH

Siatka z włókna szklanego typu E, impregnowana alkalioodporną dys-
persją na bazie akrylu. Siatka charakteryzuje się wysoką odpornością 
na procesy chemiczne, zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji 
zewnętrznych. Jest odporna na działanie związków chemicznych za-
wartych w tynkach oraz farbach. To produkt precyzyjnie wykańczany, 
posiada stabilną strukturę włókien, o regularnych oczkach i gładkiej 
powierzchni, co gwarantuje stabilność wymiarową. Przędza, z której 
produkowana jest siatka a150 poprzez specjalną technikę łączenia 
ściegów charakteryzuje się sztywnym splotem, co zwiększa jej trwa-
łość i odporność mechaniczną. Siatka typu a150 jest wysoce odporna 
na warunki środowiskowe i procesy starzenia, przez lata zachowuje 
pierwotne właściwości oraz wysoką jakość. Siatka wpisana do apro-
baty technicznej na systemy ociepleń LicO MiX.
gramatura: >150 g/m²
Wymiary oczek: 3,7 x 4,5 mm ( ± 0,5 mm )
rolka: 50 mb
Szerokość rolki: 1 m
Pakowanie: paleta 120 x 80 x 120 cm
ilość na palecie: 30 rolki siatki
łączna powierzchnia siatki na palecie: 1500 m²
cena: ustalana indywidualnie

Tektura przeznaczona do zabezpie-
czania podłóg przy remontach, malo-
waniu. Dostępna jako gładka lub fali-
sta; w rolkach po 20 mb (20m2). 
Szerokość tektury: 100 cm
cena: ustalana indywidualnie

Przezroczysta folia przeznaczona 
do pakowania ręcznego; służy do 
zabezpieczania ładunków umiesz-
czanych na paletach i nie tylko. 
Stretch zapewnia stabilność ładun-
ków w trakcie transportu ale rów-
nież chroni przed zabrudzeniem  
i wilgocią. Bardzo mocna i wytrzymała 
folia o dużej rozciągliwości. 
Waga netto: 3 kg 
Szerokość: 50 cm
grubość: 23 My 
cena: ustalana indywidualnie

Siatka elewacyjna A 150 tektura – tektura malarska Folia stretch
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delKo – przyrząd do spoinowania płyt g-K
Przyrząd ułatwiający i przyspieszający spoinowanie płyt g-k. Umożliwia jednoczesne nakładanie szpachli i taśmy pa-
pierowej przyspieszając proces spoinowania. Dzięki dołączonemu specjalnemu aplikatorowi można używać go również  
w wewnętrznych rogach remontowanych ścian czy sufitów. Dostępny w wersji plastikowej oraz aluminiowej.
cena netto / brutto: 412,00  / 506,76 PLn - wersja plastikowa

Sg-AH300 – pistolet do natrysku
Prosty pistolet do nanoszenia tynków, gładzi gipsowych, do malowania farbą emulsyjną, farbami klejowymi itp. Można 
go też wykorzystywać do nanoszenia tynków strukturalnych na docieplenia, jak również do robienia tzw. „baranków” na 
ścianie. Pistolet dzięki zastosowanym materiałom jest lekki i wygodny, a przy tym bardzo wydajny w eksploatacji. Pracuje 
w przedziale ciśnień od 4 do 8 bar. Wyposażony jest w otwarty zasobnik o pojemności 6 litrów oraz w dwa komplety dysz 
(2, 4, 6 i 8 mm).
cena netto / brutto: 113,30  / 139,36 PLn

HC 950 – agregat malarski wagner
Kompletnie wyposażony, hydrodynamiczny agregat malarski. Malowanie agregatem Hc 950 odbywa się w systemie airless, 
czyli bez udziału powietrza. Urządzenie może pracować z silnikiem elektrycznym (Hc 950E) bądź spalinowym (Hc 950g). 
Pompa farby napędzana jest hydraulicznie poprzez blok silnika hydraulicznego. agregat przeznaczony jest do malowania 
wszystkimi rodzajami farb (farby dyspersyjne, lakiery, bejce, lakierobejce, farby podkładowe, farby olejne, emulsje, farby 
lateksowe, silikonowe, silikatowe, farby elewacyjne, systemy ciężkiej antykorozji, grunty bitumiczne, materiały bitumiczne 
jednoskładnikowe). Może pracować w układzie z trzema pistoletami. znajduje zastosowanie przy pracach malarskich na 
średnich i dużych obiektach przy wymalowaniach przekraczających 1000m2 na dobę.
ceny ustalane na indywidualne zapytania

PC 830 – agregat tynkarski wagner
Kompaktowy agregat tynkarski wyposażony w nowoczesny silnik bezszczotkowy z elektroniczną regulacją obrotów, który 
umożliwia precyzyjne ustawienie ilości podawanego materiału. Szybki i łatwy demontaż zbiornika materiału ułatwia mycie 
i konserwację agregatu. niewielkie wymiary i waga sprawiają, że urządzenie jest łatwe w transporcie. Przeznaczony jest do 
aplikacji gładzi szpachlowych mineralnych, akrylowych oraz polimerowych, tynków elewacyjnych, klejów do systemów do-
ciepleń, farb mineralnych, mineralnych szpachli renowacyjnych oraz cementowych powłok antykorozyjnych nanoszonych 
na konstrukcje betonowe. agregat znajduje zastosowanie przy małych i średnich projektach.
ceny ustalane na indywidualne zapytania

PS 3.39 – agregat malarski
Kompletny, hydrodynamiczny agregat malarski wyposażony w nowoczesny silnik bezszczotkowy oraz panel wyświetlacza 
ciekłokrystalicznego. Malowanie agregatem PS 3.39 odbywa się w systemie airless, czyli bez udziału powietrza. agregat 
malarski PS 3.39 przeznaczony jest do malowania wszystkimi rodzajami farb (farby dyspersyjne, lakiery, bejce, lakierobejce, 
farby podkładowe, farby olejne, emulsje, farby lateksowe, silikonowe, silikatowe, farby elewacyjne, szpachle akrylowe, 
szpachle polimerowe, systemy ciężkiej antykorozji). agregat może pracować w układzie z dwoma pistoletami.
ceny ustalane na indywidualne zapytania

AgregAt mAlArSKi titAn ComPACt 190
Titan compact 190 to mobilne urządzenie wyposażone w profesjonalny pistolet malarski rX-80. Przeznaczone do natry-
sku: farb ściennych akrylowych i lateksowych, farby ściennych emulsyjnych, emalii akrylowych, impregnatów do drewna, 
lakierobejc, lazurów, olejów do drewna, farby do metalu. Dzięki wysokowydajnej pompie tłokowej nadaje się doskonale 
zarówno do małych jak i dużych prac. łatwy w transporcie: posiada składany wózek na kółkach.
ceny ustalane na indywidualne zamówienia.

tAŚmA PAPierowA do łąCzeŃ Płyt g-K
Taśma papierowa do wykonywania łączeń płyt gipsowo-kartonowych do urządzeń Delko Tools.
długość: 150 m, szerokość: 50 mm
waga: 1 kg, wymiary 25 × 25 × 5 cm
zbiorcze opakowanie: pudełko 10 szt
cena netto/ brutto : 24,39 / 30,00 PLn  szt.

URZĄDZENIA DO APLIKACJI FARB I TYNKÓWSZABLONY

1. Szablon cegła standard
kod: SzCS 24,8x6,3x1

4. Szablon cegła klinkier mała
kod: SzCKM 25x6,5x1

8. Szablon cegła zdobiąca
(Stosowany wokół okien,
drzwi, narożników ścian)

kod: SzCZ (25-19)x10x1,5

9. Szablon cegła średnia
kod: SzCŚR 23,3x5,0x0,8

10. Szablon cegła narożna
kod: SzCN (18-12)x7x1

11. Szablon płytka
kod: SzP 24x22x1,5

Wymiary całkowite szablonu 104x45 cm
Cena netto: 12,64 zł/szt.
Cena brutto: 15,55 zł/szt.

Pakowane w pudła kartonowe po 100 szt.

Wymiary całkowite szablonu 103,3x88 cm
Cena netto: 
Cena brutto: 

Pakowane w pudła kartonowe po 50 szt.

Wymiary całkowite szablonu 103,5x89,5 cm
Cena netto: 
Cena brutto: 

Pakowane w pudła kartonowe po 50 szt.

Wymiary całkowite szablonu 104x90 cm
Cena netto: 
Cena brutto: 

Pakowane w pudła kartonowe po 50 szt.

Wymiary całkowite szablonu 32x32 cm
Cena netto: 7,22 zł/szt.
Cena brutto: 8,89 zł/szt.

Pakowane w pudła kartonowe po 50 szt.

Wymiary całkowite szablonu 98,2x68,2 cm
Cena netto: 
Cena brutto: 

Pakowane w pudła kartonowe po 50 szt.

Wymiary całkowite szablonu 28x93,5 cm
Cena netto: 

Cena brutto: 
Pakowane w pudła kartonowe po 50 szt.

Wymiary całkowite szablonu 96,5x69,7 cm
Cena netto: 
Cena brutto: 

Pakowane w pudła kartonowe po 50 szt.

Wymiary całkowite szablonu 102,5x94 cm
Cena netto: 
Cena brutto: 

Pakowane w pudła kartonowe po 50 szt.

Wymiary całkowite szablonu 22x89 cm
Cena netto: 9,75 zł/szt.

Cena brutto: 12,00 zł/szt.
Pakowane w pudła kartonowe po 100 szt.

18,96 zł/szt. 18,96 zł/szt. 18,96 zł/szt.
23,32 zł/szt. 23,32 zł/szt. 23,32 zł/szt.

Wymiary całkowite szablonu 55x90 cm
Cena netto: 
Cena brutto: 

Pakowane w pudła kartonowe po 100 szt.

12,64 zł/szt.
15,55 zł/szt.

15,36 zł/szt.
18,89 zł/szt.

10,36 zł/szt.
12,75 zł/szt.

15,36 zł/szt.
18,89 zł/szt.

18,96 zł/szt.
23,32 zł/szt.

7. Szablon kamień łupkowy
kod: SzKŁ

6. Szablon mozaika
kod: SzM

5. Szablon cegła otwarty
(Stosowany w przestrzenie 

międzyokienne)
kod: SzCO (22,5-12-18,5)x6,5x1

3. Szablon cegła mieszana
kod: SzCM (25-12-12,5)x6,5x1

2. Szablon kamień naturalny
(Imitacja naturalnych nieregularnych kamieni)

kod: SzKN
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DEKORACYJNY PANEL KWARCOWY ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA

PK - deKorACyjny PAnel KwArCowy  
LicO MiX PK to okładzina elewacyjna akrylowa, nadająca elewacjom nowoczesny charakter, który łączy 
ze sobą estetykę, współczesny design i oryginalne wzornictwo. Dekoracyjne panele kwarcowe nawiązu-
ją swym wyglądem do naturalnych płyt kamiennych, ale dzięki zaawansowanej technologii produkcji są 
lekkie, przez co można je zastosować na powierzchniach, gdzie przy tradycyjnych materiałach nie było to 
możliwe. LicO MiX PK jest mieszaniną dyspersji kopolimerów akrylowych, piasków kwarcowych, kruszyw 
mineralnych, środków opóźniających palność, środków modyfikujących i konserwujących oraz wody.

KPK – Klej AKrylowy do deKorACyjnyCH PAneli KwArCowyCH 
LicO MiX KPK jest mieszaniną dyspersji kopolimerów akrylowych, środków modyfikujących i konser-
wujących oraz wody. Klej służy do przyklejania gotowych dekoracyjnych paneli kwarcowych LicO MiX 
PK do typowych podłoży budowlanych. gotowa masa wykazuje dobrą przyczepność i dobre właści-
wości klejące. Stosowane dodatki poprawiają pracę z produktem oraz zwiększają jego wytrzymałość. 
Wyrób gotowy do użycia, dostępny w wersji transparentnej.

iPK - imPregnAt AKrylowy do deKorACyjnyCH PAneli KwArCowyCH 
LicO MiX iPK to impregnat akrylowy stosowany do ostatecznego wykańczania dekoracyjno-ochronnego 
panelu kwarcowego LicO MiX PK. Tworzy na panelu warstwę nadającą powierzchni estetyczny wygląd  
i ochronę przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV. impregnat poprawia hydrofobo-
wość malowanej powierzchni.

HydroizolACjA dwuSKłAdniowA
LicO MiX aQUa BaLancE DUO to dwuskładnikowa zaprawa do uszczelniania budowli i elementów bu-
dowlanych na bazie cementów, wyselekcjonowanych kruszyw, specjalnych dodatków chemicznych i wo-
dorozcieńczalnych żywic syntetycznych do uszczelniania powierzchni. Przeznaczona jest do komplekso-
wego wykonywania warstw użytkowych i hydroizolacji w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym 
oraz w budynkach użyteczności publicznej, zarówno w obiektach już istniejących jak i nowowznoszonych. 
Pozwala ona na utworzenie na podłożach mineralnych trwałych, elastycznych powłok odpornych na prze-
nikanie wilgoci i wody działającej bez i pod ciśnieniem oraz w stałym kontakcie z nią. zaprawa uszczel-
niająca tworzy barierę odporną na działania środowisk agresywnych (woda wapienna, chlorowana), jak  
i trudnych warunków atmosferycznych (mrozoodporność, maskowanie rys do 1 mm i pęknięć w podłożu 
w niskich temperaturach).

DOSTĘPNE WKRÓTCE!!! DOSTĘPNE WKRÓTCE!!!
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