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Zrównoważona ochrona
Eksperci od hydroizolacji budowli
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Jest niewidoczna ale jest kręgosłupem budowli.
Izolacje uniemożliwiają wnikanie wody lub 
agresywnych mediów w korpus budowli 
i powstawaniu w nich uszkodzeń. Dlatego nasze 
portfolio obejmuje rozmaite systemy do 
różnych wymagań. Krótko mówiąc: gdzie woda 
jest problemem - my mamy na to rozwiązanie.
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OCHRONA ELEWACJI

SYSTEMY HYDROIZOLACJI NAPRAWA MURÓW

MEMBRANY USZCZELNIAJĄCE Z TWORZYW SZTUCZNYCH,  
HYDROIZOLACJE DACHÓW PŁASKICH

Obszary zastosowań
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IZOLACJE POMIESZCZEŃ 
WILGOTNYCH I MOKRYCH

MASY SAMOPOZIOMUJĄCE

SYSTEMY INIEKCJI

USZCZELNIENIA DYLATACJI

NAPRAWA I OCHRONA 
BETONU

POWŁOKI OCHRONNE
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//  Nasze systemy uszczelnień chronią i pomagają w utrzymaniu wartościowej substancji 
budowlanej na całym świecie. ..

Zrównoważone rozwiązania najwyższej 
jakości z pełną obsługą: mogą Państwo 
na nas polegać

Ekspertyzy w dziedzinie 
uszczelnień… 

Wiatr i zmienne warunki pogodowe na wybrzeżu 
Morza Północnego to stałe wyzwania – tam wszystkie 
elementy budowli od zawsze muszą im sprostać. 
Czy może być coś nam bliższego niż ciągłe doskonalenie 
hydroizolacji budowli przed oddziaływaniem wody?
Od założenia firmy w roku 1982 projektujemy i rozwijamy 
systemy uszczelnień budowli i budynków, które muszą 
sprostać najwyższym wymaganiom. 
W ponad dwudziestu lokalizacjach i działalnością 
prowadzoną w przeszło 50 krajach jesteśmy aktywni 
także na arenie międzynarodowej i z powodzeniem także 
tam zapuszczamy nasze wschodniofryzyjskie korzenie. 
Rozwijanie i projektowanie nowych materiałów 
i w przeważającej części także ich produkcja odbywa się, 
jak do tej pory, w Aurich.  Zrównoważony rozwój, 
niezawodność, najwyższa jakość i partnerska współpraca 
z naszymi Klientami nas wyróżniają i kształtują nasz 
biznes. Obejmuje to budynki – czy to nowoczesne 
czy historyczne z najlepszą możliwą ochroną przed 
szkodami wywoływanymi przez wodę, ale też inwestorów, 
wykonawców robót, czy projektantów, których wspieramy 
przez nasz możliwie najbardziej szeroki zakres usług 
serwisowych.

… pomoga spełnić wizję 
    zrównoważonego rozwoju

Prawdopodobnie nie ma innego sektora gospodarki, 
w którym by tkwił większy potencjał, energia i możliwości 
oszczędzania zasobów pierwotnych niż w sektorze 
budowlanym. 
Dotyczy to zarówno procesów budowy nowych budynków, 
jak i późniejszej ich eksploatacji wraz z pełną infrastrukturą 
towarzyszącą przez cały okres ich użytkowania. 
Przez oferowanie bardzo skutecznych i wysokiej jakości 
systemów uszczelnień, chcemy przyczynić się do nowej, 
zrównoważonej kultury budowlanej. Nasze produkty 
przyczyniają się do zapewnienia odpowiedniej i skutecznej 
ochrony budowli,spełniają swoją funkcję przez długi czas 
bez konieczności ich wymiany.
Dbamy również o zrównoważone relacje z naszymi 
Klientami: wierzymy w to, że uczciwy i niezawodny sposób 
pracy trwale się opłaca ponieważ takie relacje oparte na 
partnerstwie i zaufaniu są długoterminowym warunkiem 
sukcesu w naszej działalności.
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W stałym, płynnym, czy gazowym stanie skupienia: woda 
jest jedyną, naturalną substancją chemiczną występującą 
w trzech postaciach. My się jej przeciwstawiamy za 
pomocą innowacyjnych systemów uszczelnień 
gwarantujących długotrwałą ochronę i skuteczność.
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Nasze systemy uszczelnień są sprawdzone, przetestowane 
i niezawodne. Ale my wierzymy, że można więcej. 
Dlatego pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami, aby 
ciągle ulepszać te już wypróbowane i przetestowane, 
a tym samym stale poszerzać naszą ofertę. Każdy 
z naszych produktów rozpoczyna swój żywot w Aurich. 
Natomiast ich kariera jest często także międzynarodowa.
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Północnoniemiecki duch 
innowacyjności …
Bez względu na to, czy to produkt nowy, czy już istniejący: Dział 
Badań i Rozwoju w Aurich jest punktem wyjściowym dla wszystkich 
naszych innowacji. Tam projektujemy materiały zgodnie 
z niemieckimi standardami, które w razie potrzeby dostosowujemy 
dla naszych zagranicznych Klientów – nasi eksperci w działach 
badawczo-rozwojowych na całym świecie są najlepiej obeznani 
z surowcami, specyficznymi potrzebami innych rynków budowla-
nych i lokalnymi warunkami klimatycznymi. Przez to zapewniamy, 
że wszyscy nasi Klienci otrzymują produkt optymalnie dopasowany 
do ich potrzeb.

… dla Naszych klientów… 

Punktem wyjścia do nowych badań są życzenia i oczekiwania 
naszych Klientów. Bez względu na to, jak skomplikowanie wygląda 
postawiony problem, wspólnie opracowujemy odpowiednie jego 
rozwiązanie – korzystając często z know-how uczelni, czy 
instytutów badawczych 

Czasami mijają tygodnie, czasem nawet lata do pierwszej 
naprawdę zadowalającej próby nowego produktu czy systemu. 
To nic dziwnego, gdyż to, co najpierw teoretycznie wydaje się 
zadowalające zawsze musi przejść wiele praktycznych testów. 
Potrzebna jest tutaj także znajomość technik wykonawstwa 
i sposobów aplikacji – nasi instruktorzy-praktycy są najlepiej 
zaznajomieni ze stosowaniem i wbudowywaniem naszych 
materiałów i przed wprowadzeniem ich na rynek dokładnie 
sprawdzają, czy aplikacja jest łatwa i czy można go używać szybko 
i bezpiecznie.

… i dla naszego środowiska 
naturalnego.

Jak można udoskonalić produkt już sprawdzony na rynku aby 
powodował powstawanie jeszcze mniejszej ilości zanieczyszczeń, 
był bardziej trwały, czy jeszcze lepiej nadawał się do recyklingu? 
Pracujemy nad tym i zobowiązujemy się do dalszego 
minimalizowania naszego śladu ekologicznego i uczestniczymy 
w branżowych inicjatywach środowiskowych. To, co jest dla nas 
szczególnie ważne, to widzieć kompleksowy obraz całości: 
materiały budowlane powinny być nie tylko ekologiczne, ale także 
być wydajne, skuteczne i trwałe, ponieważ odpowiednio chronione 
budynki zużywają o wiele mniej surowców i energii pierwotnej. 
Oznacza to, że każde wysokiej jakości rozwiązanie uszczelnienia 
zawsze stanowi znaczący wkład do ochrony środowiska.

//  Czy to większy projekt, czy tylko mała korekta: rozwijamy 
się dla naszych Klientów i wspólnie z nimi rozwijamy nasze 
produkty, które wnoszą wkład w zrównoważony, wydajny 
i oszczędzający zasoby naturalne system utrzymywania 
wartości budowli i budynków.
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Ciągłe kapanie zawsze osłabia, czasem rozpuszcza, 
nawet kamień. Produkujemy nowoczesne systemy 
uszczelnień, które chronią naszą naturę i jednocześnie 
się jej przeciwstawiają.
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Produkujemy wysokiej jakości materiały budowlane 
zgodnie z niemieckimi standardami i pozwalamy 
nam patrzeć na ręce – poprzez zewnętrzne instytuty 
badawcze i nasze wewnętrzne, interdyscyplinarne 
systemy kontroli jakości.



// 13

Niezwykle produktywne i efektywne ...

Postoje i przestoje to słowa obce w naszych zakładach 
w Aurich i nie tylko dlatego, że zależnie od potrzeb pracują 
one na jedną, dwie lub trzy zmiany. Pracujemy ciągle nad 
tym, aby tworzyć jeszcze bardziej wydajne i zrównoważone 
warunki produkcji - z korzyścią dla naszych Klientów, dla 
naszych pracowników i naszego środowiska. 

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom modernizacyjnym 
możemy optymalizować procesy, redukować ilości 
powstających odpadów, odciążać zatrudniony personel 
od najbardziej obciążających fizycznie czynności i przez to 
całkowicie skoncentrować się na rzeczywistej istocie 
wykonywanych zadań, czyli tworzyć i produkować 
rozwiązania hydroizolacyjne najwyższej jakości. Wyprodu-
kowane materiały są następnie składowane 
w wybudowanej w 2018 roku nowej hali logistycznej, 
w której pięciokrotnie powiększyliśmy dotychczasowy 
potencjał magazynowy, a także skracamy czas dostawy 
zamówień do naszych Klientów. To, co nie jest 
produkowane w Aurich, jest wytwarzane dla naszych
zagranicznych Klientów w innych krajach w warunkach 
produkcji licencyjnej lub pod własnymi nadzorem 
i kontrolą.

… lecz zawsze najwyższej jakości

Nasz wydział kontroli jakości jest działem z wielką 
odpowiedzialnością: musi zapewnić, że każdy z naszych 
wyrobów jest wysokiej jakości i bez usterek, a także wspierać 
procesy ukierunkowane na jeszcze bardziej efektywne bada-
nia i metody produkcji. Aby mogło się to udać musimy kon-
trolować i optymalizować nie tylko wytwarzane wyroby, lecz 
także procesy i procedury w całym przedsiębiorstwie – 
zarówno przez i z pomocą audytorów zewnętrznych, jak 
i interdyscyplinarną współpracę wszystkich naszych 
wydziałów. Nasza firma jest od wielu lat certyfikowana 
zgodnie z normą DIN EN ISO 9001.

To samo dotyczy procesów produkcji: dokumentujemy 
i kontrolujemy wszystkie kroki pośrednie, aby dla każdego 
z wyrobów końcowych można było w dowolnym momencie 
w całości prześledzić ich proces produkcji, np. która partia 
surowców została wykorzystana. W ten oto sposób 
zapewniamy, że nasi Klienci otrzymują system uszczelnień 
najwyższej, a nie tylko średniej jakości – do tego zawsze 
i przez cały czas.
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Woda zawsze szuka sobie swoich dróg – my robimy to 
samo. Dzięki wiedzy, uczciwości i poczuciu obowiązku 
każdorazowo dobieramy odpowiednie rozwiązania 
do powstałego problemu. Indywidualne podejście do 
każdego kolejnego problemu jest podstawą wszystkich 
relacji z naszymi Klientami
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Od profesjonalistów dla profesjonalistów: cały czas 
jesteśmy przy naszych Klientach i wspieramy ich przy 
zastosowaniach naszych wyrobów. Przez elastyczne 
i indywidualnie dopasowywane doradztwo i przez 
szeroki program szkoleń tematycznie zawsze bliski 
praktyki wykonawczej.
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Porady …
Nasi konsultanci zapewniają, że   wszyscy Klienci otrzymają 
wsparcie techniczne dostosowane do swoich potrzeb. 
Wspólnie opracowujemy bezpieczne, ekonomiczne 
i zrównoważone rozwiązania dla każdego postawionego 
problemu. Pomagamy wszędzie i zawsze tam gdzie 
konieczne, czy to przez telefon, przez pocztę elektroniczną 
lub bezpośrednio na placu budowy. A co, jeśli akurat nie 
mamy rozwiązania dopasowanego w stu procentach? 
Nasz dział rozwoju ma wtedy nowe, ekscytujące zadanie. 
Tak więc zawsze oczekiwania Klientów i nasze cele 
badawcze idą w parze

Szkolenia są prowadzone przez 
wykwalifikowany zespół inżynierów, 
chemików i techników. Odpowiednie dla 
Twoich potrzeb szkolenie znajdziesz 
w kalendarzu seminariów na 
www.koster.eu

… i działania
Techniczne szkolenia dla naszych Klientów są dla nas 
szczególnie ważne, ponieważ wiemy, że fachowe stosowanie 
naszych wyrobów podnosi stopień bezpieczeństwa 
i przyczynia się do uzyskania efektu trwałej ochrony 
budynków i budowli. Dlatego dążymy do tego aby 
wykonawcy, projektanci, architekci, inwestorzy regularnie 
uczestniczyli w naszych szkoleniach i webinariach, które 
dotyczą wielu rozmaitych tematów. Seminaria odbywają się 
w centrum technicznym w Aurich, lub wszędzie tam, gdzie 
nasi Klienci tego potrzebują – czy to w Niemczech, lub na 
całym świecie.
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Czy to most, czy tunel, budynek przemysłowy czy dom w zieleni 
– każda konstrukcja budynku zasługuje na to, co najlepsze do 
ochrony i zabezpieczenia przed wilgocią. Nasze portfolio 
obejmuje zatem produkty uszczelniające od A do Z.
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Co łączy Empire State Building w Nowym Jorku i halę 
olimpijską w Pekinie? To skuteczne rozwiązania uszczelnień 
z naszej firmy. Ponieważ Klienci na całym świecie ufają naszym 
produktom.

Systemy hydroizolacji

Wnikająca woda znacząco, lub całkowicie, ogranicza możli-
wość właściwej eksploatacji budowli. Właściwa hydroizolacja 
zapobiega powstawaniu szkód tym spowodowanych. Nasz 
asortyment przykładowo obejmuje materiały do izolacji kon-
dygnacji podziemnych tak od zewnątrz, jak i od wewnątrz, 
rozwiązania do izolacji tarasów i balkonów, jak i  uszczelnień 
zbiorników, czy sieci kanalizacyjnych.

Naprawa murów

Wilgoć w murze powoduje kilka niepożądanych skutków: 
struktura budowlana jest uszkadzana i użytkownicy 
budynku mogą mieć problemy zdrowotne spowodowane 
rozwojem grzybów i pleśni. Nasze portfolio obejmuje 
fizykalnie działające systemy przepon poziomych i systemy 
tynków renowacyjnych zapobiegające wnikaniu wilgoci 
i zwalczaniu jej niepożądanych skutków.
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Systemy iniekcji

Jeśli w elemencie budowli pojawią się rysy lub pęknięcia 
i pojawi się woda, już nie będą one szczelne i będą przeciekać. 
Wtedy pomaga tylko jedno: iniekcja żywicami reaktywnymi, 
która spowoduje uszczelnienie i wzmocnienie strukturalne 
tego elementu. Nasz szeroki i kompleksowy program zawiera 
reaktywne żywice spienialne i elastyczne żywice masywne, 
żele akrylowe, oraz żywice epoksydowe. To właściwy program 
dla wszelkich rodzajów iniekcji. 

Ochrona elewacji

Wszelkie wpływy atmosferyczne i będące ich skutkiem 
wnikanie wilgoci w materiały budowlane prowadzą do powsta-
wania rozmaitych uszkodzeń i usterek. Specjalne materiały 
impregnujące mogą tutaj znacząco pomóc. Nasze środki 
o działaniu hydrofobowym wyjątkowo skutecznie chronią 
elewacje wykończone materiałami mineralnymi bez 
niekorzystnego wpływu na ich wygląd.
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Masy samopoziomujące 
Przed wykonaniem czy montażem końcowych, użytkowych 
warstw posadzek czy podłóg, często tak w istniejących jak 
i nowych budynkach, wymagane jest wyrównanie podłoża. 
Musi ono być zdolne do przenoszenia wielu obciążeń i być 
płaskie i równe. Nasze portfolio obejmuje materiały do 
gruntowania, samorozpływne masy samopoziomująco 
-wyrównawcze i powłoki zamykająco-impregnujące – wszystko 
do uzyskania podłoży optymalnie przygotowanych do 
wykończenia..

Powłoki posadzkowe 
Przez stosowanie specjalnych powłok uzyskuje się posadzki 
o wysokiej odporności mechanicznej i zabezpieczone przed 
wnikaniem szkodliwych cieczy i innych mediów. 
W budynkach biurowych i mieszkalnych ważną rolę odgrywa 
też optyczny i estetyczny wygląd posadzek, podczas gdy 
w obiektach przemysłowych, czy gospodarskich, najbardziej 
istotne są funkcje ochronne i zabezpieczające. Oferujemy 
indywidualnie dopasowywane rozwiązania do różnych 
obszarów zastosowań.
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Membrany dachowe z tworzyw 
sztucznych, uszczelnienia dachów płaskich 
Membrany dachowe pracują w najbardziej ciężkich warunkach. 
Powierzchnie dachów ze względu na ich ekspozycję są 
wystawione na najbardziej wyzywające wymagania, ale dotyczy to 
także uszczelnień piwnic i kondygnacji podziemnych, czy 
zbiorników wody, szczególnie wody pitnej, które ponadto muszą 
sprostać najwyższym wymogom higienicznym. Nasze portfolio 
obejmuje membrany dachowe TPO – na bazie 
termoplastycznych poliolefinów i ECB – na bazie kopolimerów 
etylenowo-bitumicznych produkowanych zgodnie z najwyższymi 
standardami jakościowymi.

// Szczegółowe informacje dotyczące naszych wyrobów są 
zawarte w naszych broszurach systemowych. Służymy także 
wszelkimi dalszymi informacjami.

Hydroizolacje pomieszczeń wilgotnych 
i mokrych
Wilgoć pochodząca z pomieszczeń mokrych może powodować 
powstawanie znaczących uszkodzeń w całych obiektach. Aby temu 
zapobiegać niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie takich 
pomieszczeń. Ponadto nasze produkty pokrywają także zarysowania 
i są odpowiednie do wykonywania uszczelnień pod okładziny z płytek.

Naprawa i ochrona betonu i żelbetu
Beton jest obecnie najważniejszym i najbardziej powszechnym ma-
teriałem budowlanym. Naprawa i ochrona betonu i żelbetu jest za-
tem jednym z naszych najbardziej istotnych obszarów działania. 
Koncentrują się one na naprawach rys i pęknięć, naprawach ubyt-
ków i reprofilacji powierzchni, oraz na systemach ochrony tychże 
powierzchni, ponadto na ochronie antykorozyjnej samego betonu 
jak i stali zbrojeniowej.

Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych
Dylatacje budowlane ze względu na konieczność przenoszenia 
przemieszczeń stawiają szczególne wymagania uszczelnieniom 
w nich stosowanym. Nasze produkty przystosowane do różnych 
podłoży są bardzo elastyczne, zachowując jednocześnie swój 
kształt i są odporne na promieniowanie UV. W ten sposób możliwe 
są planowane wzajemne przemieszczenia elementów bez 
powodowania powstawania uszkodzeń w nich czy pomiędzy nimi.
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Nasze sposoby dystrybucji opierają się na kompleksowym zespole doświadczonych 
konsultantów technicznych. Dzięki temu zawsze i  prawie wszędzie możemy 
zapewnić Ci wsparcie. Obejmuje to zarówno fachową konsultację i doradztwo, jak 
i szybką dostawę odpowiednio dobranych materiałów.

Jeśli jeszcze nie jesteś naszym Klientem, jest kilka sposobów nawiązania z nami 
kontaktu – szczególnie popularne są konsultacje telefoniczne i mailowe, ponieważ 
tymi drogami możemy szybko zapewnić różnorodną pomoc w różnych kwestiach. 
Ponadto zawsze możesz odwiedzić naszą stronę internetową, aby na przykład 
dowiedzieć się, kto jest Twoim regionalnym doradcą i skontaktować się z nim 
bezpośrednio.
Oczywiście możesz również skontaktować się z nami przez e-mail.

Nieważne w jaki sposób – skontaktuj się z nami!

Biuro techniczne 601 441 358
Obsługa inwestycji 667 991 358
Biuro handlowe 124 114 994, 663 023 010
E-mail info@koester.pl
Strona www www.koester.pl

Nieistotne czy to niemiecki czy portugalski, 
czy to inwestor, wykonawca, czy architekt: 
mówimy w językach naszych Klientów.
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Słowenia, Sri Lanka, Szkocja, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Uganda, Ukraina, USA, Uzbekistan, Wielka 
Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

Nasze oddziały i partnerzy
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// Kontakt

Koester Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 127/14
31 - 670 Kraków
Tel.: +48 124 114 994
Fax: +48 124 130 963
E-mail: info@koester.pl

www.koester.pl

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstrasse 1–10
D-26607 Aurich
Phone: +49 4941 9709 0
Fax: +49 4941 9709 40
E-mail: info@koster.eu

www.koester.eu

HYDROIZOLACJE


