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PROFESJONALNI

PROFESSIONAL MANUFACTURERS OF LINERS
PRODUCENCI RĘKAWÓW 
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nasze produkty
Rozwój to fundament naszych działań w zakresie produkcji.  
Jej siłą napędową są rosnące potrzeby rynku renowacyjnego w Polsce  
i w całej Europie oraz coraz większa popularność metod bezwykopowych. 
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferując 
produkty najwyższej jakości, posiadające aprobatę techniczną 
certyfikowanych jednostek. Własna produkcja daje nam możliwość stałej 
kontroli wyrobów na każdym etapie ich powstawania, dzięki czemu 
mamy pewność, że produkt, który trafia do naszych Klientów, spełnia 
wszystkie wymagane normy. Nieustannie udoskonalamy produkcję, 
inwestujemy w nowe technologie i rozwiązania, dbając o to, by nasze 
wyroby odpowiadały aktualnym potrzebom rynku.
Wyróżnia nas wieloletnie doświadczenie w branży bezwykopowej 
renowacji, wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesna baza 
produkcyjna, a także ścisła współpraca z centrami  
badawczo-rozwojowymi w Polsce i za granicą.

Naszą wizytówką jest zaufanie i zadowolenie Klientów.

w ofercie posiadamy
 ͵ rękawy z włókna szklanego,
 ͵ rękawy filcowe,
 ͵ cienkościenne panele GRP do renowacji studni.

&
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Development is the foundation of our production activities. It is driven by 
growing needs of the renovation market in Poland and throughout Europe 
as well as increasing popularity of no-dig methods. We meet expectations 
of our Customers by offering products of the highest quality, provided with 
technical approvals issued by certified bodies. Our own production gives 
us the opportunity to constantly check products at every stage of their 
formation, owing to which we can be sure that the product that reaches our 
Customers meets all required standards. We constantly improve production, 
invest in new technologies and solutions, while ensuring that our products 
meet current needs of the market. We are distinguished by many years 
of experience in the no-dig rehabilitation industry, highly qualified staff, 
modern production base, as well as close cooperation with research and 
development centers in Poland and abroad.

Trust and satisfaction of our Customers is our flagship.

our products

we offer
 ͵ fiberglass lining,
 ͵ felt lining,
 ͵ thin-walled GRP panels for manhole renovation.
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Oferujemy wykładziny z włókna szklanego typu ECR o podwyższonej odporności 
na proces starzenia, nasączone mieszanką poliestrową na bazie żywicy typu 
IZO NPG. Stosowane do renowacji w technologii CIPP (ang. Cured in Place Pipe) 
rękawy utwardzamy na dwa sposoby: promieniowaniem UV oraz parą wodną.

mazurLiner III
Standardowa wykładzina o szerokim spectrum zastosowań.  
Rękaw utwardzany jest promieniowaniem ultrafioletowym. 
Wdrożenie procesu koopolimeryzacji poprzez naświetlanie kompozytu 
lampami UV pozwala znacząco skrócić czas utwardzania rękawa.Wykładzina 
ta charakteryzuje się znakomitymi właściwościami wytrzymałościowymi oraz 
wysoką odpornością chemiczną. Może być stosowana w zakresie średnic 
DN150–1200 przy grubości ścianki od 4 do 20 mm.

mazurLiner IV
Rękaw z włókna szklanego wykonany w technice nawojowej przeznaczony 
do utwardzania promieniami UV. Charakteryzuje się bardzo dobrymi 
właściwościami wytrzymałościowymi oraz wysoką odpornością chemiczną. 
Poza tym rękaw nawojowy bardzo dobrze sprawdza się przy instalacji 
na łukach i przy niewielkich przemieszczeniach osiowych kanałów. 
Zakres stosowania to średnice DN150 mm do DN400 mm.

mazurLiner I
Wykładzina utwardzana w drodze termicznego inicjowania koopolimeryzacji. 
W praktyce utwardzanie nowo powstałej rury realizowane jest przez 
generatory pary wodnej. Rękaw, który cechuje wysoka wytrzymałość 
i odporność chemiczna, rekomendowany jest dla zakresu średnic 
DN150–1200 oraz grubości ścianki 4–18 mm.

Powyższe wykładziny (przy uwzględnieniu 
odpowiednich algorytmów obliczeniowych, 
pozwalających dopasować grubość ścianki, 
a także przy zastosowaniu dodatkowych 
elementów wykończeniowych) z powodzeniem 
znajdują zastosowanie w naprawach przewodów 
ciśnieniowych do 1,0MPa.

Na oferowane rękawy wystawiamy Deklarację 
Właściwości Użytkowych w oparciu o normę 
PN-EN ISO 11296-4:2018, a dodatkowo dla 
właściwości nienormowych wyroby posiadają
wystawioną przez Instytut Techniki Budowlanej 
Aprobatę Techniczna AT-15-9401/2014. 

z włókna szklanego
rękawy
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These linings (taking into account applicable 
calculation algorithms, allowing adjustment 
of the wall thickness, as well as with the use 
of additional finishing elements) are successfully 
used in repairs of pressure pipelines up to 
1.0 MPa.

Our liners are provided with a Declaration 
of Performance issued on the basis of the 
standard PN-EN ISO 11296-4:2018 and, 
in addition, products have the Technical Approval 
AT-15-9401/2014 applicable to their non-standard 
properties issued by Building Research Institute 
(Instytut Techniki Budowlanej). 

We offer ECR fiberglass liners with increased resistance to aging, soaked 
with ISO-NPG type polyester resin mix. Liners applied in the CIPP 
(Cured in Place Pipe) renovation technology are cured using two methods: 
UV radiation and water steam. 

mazurLiner III
standard lining with a wide spectrum of applications. The liner is cured 
by ultraviolet radiation. Implementation of the co-polymerization process 
by irradiating the composite with UV lamps enables significant reduction 
in the liner curing time. This lining is characterized by excellent strength 
properties and high chemical resistance. It can be used for diameters 
ranging from DN 150 to DN 1200 with wall thicknesses of 4 to 20 mm. 

mazurLiner IV
fiberglass liner made in the winding technology designed for 
UV curing. It is characterized by very good strength properties 
and high chemical resistance. In addition, spirally wound liner 
is very well suited for assembly on curves and in sewers witht  
slight axial displacement. 
The application range is from DN 150 mm to DN 400 mm. 

mazurLiner I
liner cured by thermal copolymerization initiation. In practice, 
a newly formed pipe is cured using steam generators. The liner, 
which is characterized by high durability and chemical resistance, 
is recommended for diameters ranging from DN 150 to DN 1200 
and wall thicknesses of 4 to 18 mm.

lining
fiberglass
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W naszej ofercie znajdują się również elastyczne rękawy poliestrowe o strukturze filcowej wzmacniane 
włóknami szklanymi. Wykładziny te wykonujemy na wymiar i impregnujemy żywicami termoutwardzalnymi 
zgodnie z PN-EN ISO 11296-4.

filcowe
rękawy

Rękaw POLINER wykonany jest z poliestrowej włókniny igłowanej 
o strukturze filcowej, która jest pokryta elastyczną powłoką  
– polipropylenową (PP), polietylenową (PE) lub poliuretanową (PU). 
Do impregnowania rękawów stosujemy miks żywicy bazowej, aktywatorów, 
inhibitorów i wypełniaczy – są one odpowiednie do wymagań w zakresie 
odporności chemicznej i wytrzymałości mechanicznej. 

W zależności od rodzaju aplikacji stosujemy odpowiednie mieszanki:

rękawy filcowe są przygotowane
do utwardzania gorącą wodą lub parą.

 ͵ na bazie żywic poliestrowych ortoftalowych i teraftalowych, izoftalowych 
 ͵ na bazie żywic epoxy-winyloestrowych 
 ͵ na bazie żywic o obniżonej emisji styrenu (LSE)
 ͵ na bazie żywic bez styrenu.

Wykonujemy również rękawy filcowe 
wzmocnione włóknami szklanymi 
impregnowane miksami żywic elastycznych  
do kanałów i rurociągów ciśnieniowych, w tym 
do wodociągów z atestem PZH do wody pitnej.

Wykonujemy rękawy ze zmienną geometrią  
- jeden rękaw może mieć na swojej długości 
do trzech zmian średnicy. 

Posiadamy chłodnie i skrzynie do transportu 
rękawów, w tym do transportów specjalnych.
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Our offer also includes elastic polyester liners with a felt structure reinforced with fiberglass. 
These linings are made custom sized and impregnated with thermosetting resins in accordance 
with PN-EN ISO 11296-4.

lining
felt

POLINER liner is made of polyester needle-punched textile with a felt 
structure, which is covered with flexible polypropylene (PP), polyethylene 
(PE) or polyurethane (PU) coating. We use a mix of base resin, activators, 
inhibitors, and fillers for impregnation of the liners – they meet 
requirements in terms of chemical resistance and mechanical strength.

Depending on the type of application, we use proper mixes:

Felt liners are prepared 
curing with hot water or steam. 

 ͵ based on orthophthalic, terephthalic, isophthalic polyester resins
 ͵ based on epoxy vinyl ester resins 
 ͵ based on resins with lowered styrene emission (LSE)
 ͵ based on styrene-free resins.

We also make felt liners reinforced with 
fiberglass and impregnated with mixesof elastic 
resins for pressure sewer lines and pipelines, 
including for PZH (National Institute of Hygiene) 
attested water pipelines for drinking water.

We make liners with variable geometry 
– one liner can have up to three changes 
in diameter along its length. 

We have refrigerated trucks and boxes 
to transport liners, including dedicated 
to special transports.
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Produkujemy panele GRP z żywicy poliestrowej wzmocnionej 
włóknem szklanym. 
Są one przeznaczone do renowacji kominów i wnętrz studzienek 
rewizyjnych w sieciach kanalizacyjnych, gdzie pełnią funkcję 
powierzchni ochronnej.

GRPoliner PES
panele

Panele GRPoliner wykonane są z laminatu z żywicy poliestrowej, 
która jest wzmocniona włóknem szklanym. Zawartość włókna 
szklanego w panelu wynosi od 35% do 60%. 
Panele produkowane są jako rozcięte wzdłuż cienkościenne rury 
o grubości ścianki 4 ±1 mm, które są zwijane na placu budowy 
bezpośrednio przed montażem. 
Panele GRPoliner posiadają Krajową Ocenę Techniczną wydaną 
przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
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We manufacture GRP panels made of polyester resin reinforced 
with fiberglass. 
They are intended for the renovation of chimneys and interiors 
access chambers in sewer networks, where they perform the 
function of a protective surface.

PES panels
GRPoliner

GRPoliner panels are made of a polyester resin laminate that 
is reinforced with fiberglass. The fiberglass content of the panel 
ranges from 35% to 60%. 
The panels are produced as cut along thin-walled pipes with a wall 
thickness of 4 ±1 mm, which are wound up at the construction site 
immediately before assembly. 
GRPoliner panels have a National Technical Assessment issued 
by the Building Research Institute in Warsaw.
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Posiadamy własne laboratorium 
Kontroli Jakości, gdzie możemy 
sprawdzić jakość żywic stosowanych 
do poszczególnych aplikacji, dobrać 
optymalne warunki utwardzania oraz 
wykonać badania sprawdzające jakość 
utwardzonych rękawów.

Serdecznie zapraszamy  
do zapoznania się z naszą pełną ofertą!

Służymy pomocą w odpowiednim doborze 
rękawa i mieszanek żywic do specjalnych zastosowań. 
Pomagamy przy obliczeniach grubości ścianek 
rękawów oraz optymalizacji długości poszczególnych 
instalacji.
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We have our own Quality Control 
Laboratory, where we can checkthe 
quality of resins used for individual 
applications, select optimal curing 
conditions and perform tests to check 
the quality of cured liners.

We invite you to obtain 
details of our full offer!

We help in choosing the right type of lining and resin mixes for special applications. 
We assist in calculating the thickness of liner wall and optimizing the length for individual 
assemblies.
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POliner sp. z o.o.
Różyniec 90
Polska

tel.: +48 517 541 148
office@poliner.eu

www.poliner.eu

Mazur sp. z o.o.
ul. Sportowa 33B, Świecie
Polska

tel.: +48 52 333 34 60
biuro@mazur-swiecie.com.pl

www.mazur-swiecie.com.pl


