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Technika
si losowa



Technika silosowa to ekonomiczny i racjonalny sposób przygotowania tyn-
ków i zapraw na miejscu inwestycji budowlanej.

To się opłaca! 

Gwarantowana jakość produktu i porządek na budo-
wie to główne zalety silosów z tynkami i zaprawami. 
Co ważne produkty te można wytwarzać na miejscu 
inwestycji budowlanej. Mając przy tym gwarancję ja-

kości. Jak to możliwe?

Szybko i bezpiecznie 
Technika silosowa jest niezastąpiona dzięki wydaj-
nym, specjalistycznym zaprawom i ich efektywnemu, 
maszynowemu przetwarzaniu. W tym celu potrzebny 
jest silos, który współdziała z agregatem tynkarskim, 



mieszarkami przepływowymi i pompami mieszający-
mi. Dzięki temu inwestor ma gwarancję wytworzenia 
idealnej mieszanki, przygotowanej za każdym razem 
w takiej samej wysokiej jakości. Co ważne, cały cykl 
przygotowania mieszanek odbywa się na placu budo-
wy, pod czujnym okiem inwestora.
Stosując technikę silosową możemy mieć też gwa-
rancję ograniczenia do niezbędnego minimum po-
wierzchni magazynowej składowanego materiału. Jak 
wynika ze statystyk, teren zajmowany przez pionowo 
ustawiony silos to zaledwie 9 m2 powierzchni.
Inwestorzy cenią też sobie oszczędność czasu pod-
czas budowy. Jak to możliwe? 
Technika silosowa redukuje część tradycyjnych prac 
budowlanych, gdyż wiele z nich wykonywanych jest 
przez automaty, a nie ludzi. Do minimum zredukowa-
ne są również czasochłonne prace rozładunkowe.

Ekologicznie 
Sposób wytwarzania tynków i zapraw za pomocą 
techniki silosowej ma też aspekt ekologiczny, ponie-
waż zużywa się znacznie mniejszą ilość opakowań. 
Inwestor nie musi też ponosić kosztów związanych  
z koniecznością wywozu i utylizacji worków oraz pa-
let. A co za tym idzie zredukowane zostają koszty 
związane z utrzymaniem porządku na placu budowy. 
Dla właściciela budowy ważną cechą techniki siloso-
wej jest również doskonałe zabezpieczenie materiału 
przed czynnikami atmosferycznymi oraz ograniczenie 
możliwości kradzieży materiału.

Paleta możliwości
Oferta  firmy KREISEL obejmuje silosy bezciśnieniowe 
o pojemności 18 m3, wysokości 6,5 m i rozstawie nóg 
2,4 x 2,4 m. W ofercie są też silomaty, agregaty tyn-
karskie, mieszarki przepływowe i mieszarko-pompy 
do wylewek anhydrytowych.
Dostępna jest również szeroka gama zapraw. Obej-
muje ona tynki cementowo-wapienne (500, 501, 
511L, 561, 561L) oraz gipsowe (651, 651L, 651T). W 
sprzedaży dostępne są również jastrychy anhydryto-
we (400) oraz cementowe (443). Możliwa jest także 

dostawa innych zapraw z oferty KREISEL.

Jak zamówić silos z firmy 
KREISEL? 

Dostawa materiałów dostępnych w silosach 

odbywa się po uprzednim pisemnym lub elek-

tronicznym zamówieniu. Towar zostanie dostar-

czony na plac budowy w ciągu 3 dni roboczych 

od wpłynięcia zamówienia. Minimalna wielkość 

dostawy w silosach wynosi 13 ton. 

Szczegóły na stronie: www.kreisel.pl 

w zakładce: technologie budowlane

Nr Produkt Technika 
silosowa Wewnątrz Zewnątrz

650 RĘCZNY TYNK 
GIPSOWY

651 MASZYNOWY TYNK 
GIPSOWY

651L MASZYNOWY TYNK 
GIPSOWY LEKKI

651T MASZYNOWY TYNK 
GIPSOWY TWARDY

500 TYNK MASZYNOWY 
GŁADKI 

501 TYNK MASZYNOWY 

503SL TYNK MASZYNOWY 
SUPER LEKKI

561 TYNK MASZYNOWY 
CIĘŻKI

561L TYNK MASZYNOWY 
LEKKI

550 OBRZUTKA 
CEMENTOWA

560 POZTYNK ZAPRAWA 
TYNKARSKA



Po złożeniu zamówienia w jednym z biur handlowych firmy KREISEL, 
następuje załadunek silosów w zakładach produkcyjnych firmy –  
w Będzinie, Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego lub Lubieniu 
Kujawskim.
Załadunek odbywa się automatycznie poprzez rękaw załadunkowy 
w sposób grawitacyjny bez użycia urządzeń ciśnieniowych.

Przed załadunkiem ważony jest samochód z pustym silosem.
Po załadunku samochód wraz z napełnionym silosem jeszcze 
raz wjeżdża na wagę. Waga pokazuje łączny ciężar samochodu  
i napełnionego silosu. Różnica pomiędzy tymi dwoma wskazaniami 
wyraża ciężar materiału budowlanego załadowanego do silosu.
Ważenie samochodu z silosem przed wjazdem do 
zakładu produkcyjnego i po załadowaniu silosu ma 
jeszcze jedną ważną zaletę dla klientów. W przypadku 
niewykorzystania całkowitej zawartości silosu część materiału 
budowlanego może wrócić do zakładu, a klient zapłaci tylko  
za rzeczywiście zużytą ilość materiału budowlanego.

Napełniony silos przewożony jest do klienta specjalistycznym 
samochodem ciężarowym.

Technologia polegająca na transporcie materiałów sypkich za 
pomocą silosów umożliwia ograniczenie obsługi technicznej tylko  
do jednej osoby. Kierowca samochodu przewożącego silos 
jest jednocześnie operatorem urządzenia umożliwiającego 
ustawienie silosu w pozycji pionowej. Najprostszym a jednocześnie 
wystarczającym sposobem zapewnienia właściwych warunków 
dla oparcia nóg silosu jest ułożenie betonowych płyt drogowych 
służących do tworzenia prowizorycznych dróg na placach budów.

Jak to przebiega?



Płyty muszą być ułożone na stabilnym podłożu i dokładnie 
wypoziomowane, aby ustawiony na nich silos nie przewrócił się. 
Płyty drogowe są także miejscem oparcia dla podpór stabilizujących 
samochód ciężarowy podczas ustawiania silosu w pozycji pionowej.
W celu szybkiego i bezpiecznego ustawienia silosu zalecane 
jest ułożenie kilku segmentów płyt drogowych tworzących 
utwardzony plac pod silosy i krótką drogę dojazdową do 
miejsca ustawienia silosu, co zapobiega zapadaniu się  
w grunt kół samochodu ciężarowego podczas manewrowania.

Po zwolnieniu zaczepów mocujących silos w trakcie transportu 
i ustawiania, następuje złożenie ramienia podnoszącego silos  
i samochód może już opuścić plac budowy.

Po ustawieniu silosu następuje montaż odpowiedniego do potrzeb 
systemu mieszająco-podającego. Może to być zestaw złożony z:
– silomatu (sprężarki i zasobnika ciśnieniowego), agregatu 
tynkarskiego, aparatu natryskowego, węży doprowadzających 
materiał i sprężone powietrze oraz przewodów sterujących,
– mieszarko-pompy do wylewek podłogowych, węża 
transportującego oraz pilota sterującego pracą pompy,
– mieszarki przepływowej do przygotowywania zapraw murarskich 
lub klejących.

Końcówki węży przepompowujących materiał należy zawsze 
precyzyjnie dokręcić specjalnym kluczem, co zapewni prawidłową 
i bezpieczną pracę.

Jak to przebiega?



W przypadku wykorzystywania urządzenia typu silomat, w zależności  
od warunków pracy ustawiane są parametry dozowania i przesyłu 
materiału.

Po podłączeniu wszystkich przewodów sterujących oraz po 
podłączeniu do sieci elektrycznej, a w przypadku agregatu 
tynkarskiego i mieszarki przepływowej – także do sieci wodociągowej, 
możliwe jest uruchomienie urządzeń.

W przypadku wykonywania tynków, masę tynkarską nanosi się 
na ściany i sufity przy użyciu aparatu (pistoletu) natryskowego. 
Czynność ta jest bardzo prosta. Wymaga jedynie zachowania mniej 
więcej stałej odległości dyszy od tynkowanej powierzchni.
Należy pamiętać, aby przed rozpoczęciem tynkowania ściany i sufity 
zagruntować odpowiednim środkiem.

Po nałożeniu tynku następuje jego wyrównanie za pomocą długiej łaty  
typu „H”.

Jak to przebiega?



Końcowym etapem prac tynkarskich jest precyzyjne wygładzenie 
powierzchni wyprawy.

Najbezpieczniejszą metodą zachowania ciągłości prac prowa-
dzonych jest ustawienie na placu budowy dwóch silosów. 
W przypadku jednego silosu zaleca się złożenie zamówienia na 
uzupełnienie jego zawartości lub na nowy silos w momencie, kiedy 
poziom znajdującego się w silosie materiału obniży się do poziomu 
stożka w dolnej części silosu.

Niezwykle ważną częścią prac prowadzonych w technice silosowej 
jest właściwa konserwacja sprzętu.
Szczególnie narażone na zabrudzenia i uszkodzenia są agregaty 
tynkarskie i mieszarki, gdzie sypki i suchy materiał mieszany jest  
z wodą.
Po zakończeniu każdego dnia pracy konieczne jest rozmontowanie 
i dokładne przepłukanie bieżącą wodą wszystkich elementów 
systemu mających kontakt z materiałem wymieszanym z wodą. 
Dotyczy to także węży transportowych.

Proces załadunku pustego silosu na samochód ciężarowy jest 
podobny do jego ustawienia na placu budowy.
Zaczepy mocujące wprowadzane są w gniazda na płaszczu silosu, 
ramię załadunkowe podnosi silos, a następnie ustawia go w pozycji 
poziomej na platformie samochodu.
Silos przewożony jest do jednego z zakładów produkcyjnych firmy 
KREISEL i ponownie napełniany.

Jak to przebiega?



Schemat zestawu urządzeń do wykonywania tynków: 1 – silos, 2 – sprężarka, 
3 – agregat tynkarski, 4 – zasobnik transportowy (dzwon), 5 – klapa dławiąca,  
6 – dysza, 7 – zawory szybkozamykające, 8 – wąż transportowy, 9 – końcówka napełniająca, 10 – filtr na 
nadmiar powietrza, 11 – kabel sterujący, 12 – sonda mierząca ilość materiału, 13 – kabel zasilania wibratora, 
14 – kabel sterowania klapą dławiącą, 15 – przewody powietrzne, 16 – podłączenie do sieci elektrycznej, 
17 – sucha mieszanka tynkarska, 18 – doprowadzenie wody, 19 – sterowanie elektryczne, 20 – pompa 
ślimakowa, 21 – aparat (pistolet) natryskowy.

Schemat urządzeń do wykonywania tynków



Warunki transportu i ustawiania silosu: a) promienie skrętu i maksymalne masy samochodów, b) zasadnicze 
wymiary samochodu transportującego silos i minimalne wymiary placu pod silosy.

a)

b)

Warunki transportu i ustawiania silosu
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I. SŁOWNICZEK 
 
KREISEL/FIRMA KREISEL - KREISEL – Technika Budowlana 
Sp. z o.o. z siedzibą w 60-462 Poznań przy ul. Szarych 
Szeregów 23 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000109397 
 
Materiały budowlane – sypkie materiały budowlane, 
których producentem jest KREISEL – Technika 
Budowlana Sp. z o.o., tj. tynki gipsowe, tynki 
cementowo-wapienne. 
 
SILOS - bezciśnieniowe, opadowy silos o pojemności 18 
m3, wysokości 6,5 m i rozstawie nóg 2,4 x 2,4 m będący 
własnością spółki KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY / UŻYTKOWNIK – Przedsiębiorca, klient 
KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. dokonujący 
zamówienia Silosu oraz korzystający z Silosu na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie. 
 
 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Technologia silosowa oferowana przez KREISEL 

obejmuje dostawę na teren budowy Materiałów 
budowlanych w Silosach oraz dopełnianie Silosów 
Materiałem Budowlanym. 

2. KREISEL umożliwia również wynajem agregatów i 
silomatów tynkarskich na podstawie odrębnych 
umów. 

3. Dostawa materiałów w Silosach dotyczy wyłącznie 
suchych mieszanek do maszynowego 
przygotowania i nakładania. 

4. Transport Silosów odbywa się wyłącznie za 
pośrednictwem specjalnych samochodów 
ciężarowych wyposażonych w urządzenia 
przeznaczone do bezpiecznego mocowania 
transportowanego Silosu oraz jego ustawienia w 
pozycji pionowej. Z uwagi na prawne 
uwarunkowania dotyczące dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdów Silosy dostarczane są na plac 
budowy puste bądź z zawartością maksymalnie do 
13 ton Materiałów budowlanych w jednym Silosie, 
przy czym początkowy załadunek Silosu uzależniony 
jest od możliwości logistycznych firmy KREISEL. 

5. Napełnienie Silosu Materiałem budowlanym 
następuję nie później niż w terminie 3 dni od jego 
dostawy. 

 
 

III. ZAMÓWIENIE SILOSU 
 
1. Przy zamówieniu ok. 24 ton Materiałów 

budowlanych (pełny Silos) jednego typu w cenę 
wliczony jest również koszt dostarczenia Silosu. 

2. Zamówienia Silosów należy składać upoważnionym 
pracownikom firmy KREISEL pisemnie bądź za 
pośrednictwem faxu, wiadomości e-mail. 
Zamówienia w formie ustnej nie będą realizowane. 

3. Zamówienie Silosu powinno zawierać: pełną nazwę 
Zamawiającego, imię i nazwisko osoby dokonującej 
zamówienia, dane do kontaktu z Zamawiającym 
(numer telefonu, adres e-mail), dokładny adres 
dostawy Silosu, dane osoby odpowiedzialnej za 
odbiór Silosu na placu budowy wraz z numerem 
telefonu. 

4. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od 
dostępności Silosów oraz możliwości logistycznych 
firmy KREISEL. 

 
 

IV. USTAWIENIE SILOSU NA PLACU BUDOWY 
 
1. Warunkiem dostawy Silosu i ustawienia go na placu 

budowy jest przygotowanie przez Zamawiającego 
solidnego i wypoziomowanego podłoża z 
uwzględnieniem całkowitej masy pełnego Silosu. 
Miejsce wyznaczone pod Silos musi spełniać ogólne 
warunki bezpieczeństwa, nie może nadto stwarzać 
ryzyka samoczynnego przemieszczenia się Silosu, 
bądź jego przewrócenia, osunięcia ani powodować 
innych zagrożeń mogących skutkować 
uszkodzeniem Silosu.  

2. Ze względów technicznych Zamawiający winien 
umożliwić jak najbliższy dojazd do Silosu. 
Maksymalna długość przewodów używanych do 
pompowania Materiałów budowlanych może 
wynosić 15 m. Użycie dłuższych przewodów 
możliwe jest wyłącznie na odpowiedzialność i 
niebezpieczeństwo Zamawiającego. 

3. Warunkiem dostawy Silosu i ustawienia go na placu 
budowy jest także zapewnienie przez 
Zamawiającego odpowiedniego (utwardzonego, 
wypoziomowanego) dojazdu i przestrzeni 
manewrowej dla pojazdu dostarczającego Silos jak i 
dla pojazdów załadunkowych z uwzględnieniem 
całkowitej masy załadowanych pojazdów oraz ich 
wymiarów. 

4. W przypadku niespełnienia przez Zamawiającego 
warunków określonych w pkt 1, 2 i 3 powyżej 
kierowca dostarczający Silos, bądź kierowca pojazdu 
załadunkowego może odmówić wjazdu na plac 
budowy / postawienia Silosu. 

5. Obowiązek uzyskania ewentualnych zezwoleń na 
dojazd pojazdów ciężarowych do miejsca dostawy 
Silosu spoczywa wyłącznie na Zamawiającym.  

6. Potwierdzenie dostawy Silosu stanowi Krajowy 
Samochodowy List Przewozowy, natomiast 
potwierdzenie dostawy Materiałów budowlanych 
stanowi dokument WZ. 

7. W przypadku przestoju pojazdu dostarczającego 
Silos jak i pojazdu załadunkowego na budowie 
powyżej 2 godzin Zamawiający obciążony zostanie 
jednorazową opłata dodatkową w wysokości 200 zł. 
 

 
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 
1. KREISEL odpowiedzialny jest wyłącznie za transport 

i postawienie Silosu w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

Regulamin techniki silosowej KREISEL
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2. Na Zamawiającym spoczywa dalsza 
odpowiedzialność związana ze złym doborem 
miejsca oraz użytkowaniem Silosu. 
Odpowiedzialność ta rozciąga się także na stan 
techniczny Silosu i jego oprzyrządowania. 

3. Zamawiający jest odpowiedzialny za uzyskanie 
wszelkich wymaganych zezwoleń na używanie 
Silosu we wskazanym przez niego miejscu, 
transport Silosu w to miejsce (dojazd i wjazd 
samochodów ciężarowych do miejsca docelowego) 
oraz jego postawienie. 

4. Zamawiający przyjmuje na siebie wszelką 
odpowiedzialność względem podmiotów trzecich 
związaną ze złym doborem miejsca oraz 
użytkowaniem Silosu. 

 
VI. WARUNKI UŻYTKOWANIA SILOSU 

 
1. Silosy mogą być używane wyłącznie w celach, do 

jakich są przeznaczone, z uwzględnieniem 
przepisów BHP, instrukcji obsługi oraz zaleceń firmy 
KREISEL.  

2. Za jakiekolwiek uszkodzenia Silosu bądź jego 
oprzyrządowania spowodowane niewłaściwym 
używaniem bądź umiejscowienie Silosu odpowiada 
Użytkownik. W wypadku stwierdzenia takich 
uszkodzeń Użytkownik obciążony zostanie kosztami 
ich usuwania i naprawy. 

3. Użytkownikowi zabrania się dokonywania 
samodzielnie jakichkolwiek napraw Silosu lub jego 
oprzyrządowania. Wszelkie usterki winny być 
niezwłocznie zgłaszane upoważnionemu 
pracownikowi firmy KREISEL 

4. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik 
zobowiązany jest zapewnić właściwe oznaczenie 
Silosu oraz jego odpowiednią widoczność.  

5. KREISEL uprawniony jest do natychmiastowego 
odbioru Silosu niedopełnianego w okresie 30 dni od 
dnia jego dostawy. Na wniosek Użytkownika Silos 
można jednak pozostawić do jego dyspozycji za 
zapłatą czynszu najmu w wysokości 500 zł za każdy 
rozpoczęty tydzień. 

6. KREISEL uprawniony jest do natychmiastowego 
odbioru Silosu w przypadku, gdy Użytkownik 
korzysta z niego w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem, dokonuje samodzielnego 
przestawianIa Silosu, umieszcza na nim reklamy 
bądź usuwa lub zakrywa oznaczenia silosu. 

 
VII. POWTÓRNE NAPEŁNIENIE SILOSU MATERIAŁEM 

BUDOWLANYM  
 
1. Ponowne dopełnienie Silosu Materiałem 

budowlanym następuje na zamówienie 
Użytkownika. 

2. Dopełnienie Silosu można dokonywać Materiałem 
budowlanym wyłącznie takiego samego typu jak 
przy pierwszym zamówieniu.  

3. Dopełnienie Silosu odbywa się wyłącznie 
specjalistycznym pojazdem. Przy dopełnieniu Silosu 
Użytkownik zobowiązany jest zapewnić warunki 
dojazdu do Silosu takie jak opisane w ust. IV. 
Postanowienia ust. IV stosuje się odpowiednio. 

4. Potwierdzenie dopełnienia Silosu Materiałem 
budowlanym stanowi dokument WZ. 

5. Napełnianie Silosu materiałami innych producentów 
jest zabronione i może skutkować 
natychmiastowym odbiorem Silosu z placu budowy. 

 
VIII. PRZESTAWIANIE SILOSU NA PLACU BUDOWY 

 
1. Przestawienie Silosu na placu budowy odbywa się 

wyłącznie specjalistycznym pojazdem firmy KREISEL. 
Usługa taka wykonywana jest po złożeniu przez 
Użytkownika upoważnionemu pracownikowi firmy 
KREISEL odpowiedniego zamówienia. 

2. Przy przestawianiu Silosu Użytkownik zobowiązany 
jest zapewnić warunki takie jak określono w ust. IV. 
Postanowienia ust. IV stosuje się odpowiednio. 

3. Użytkownikowi zakazuje się samodzielnego 
przestawiania Silosu. 

4. W przestawianym Silosie może znajdować się 
maksymalnie 7 ton Materiałów budowlanych. 
Jedyną osobą upoważnioną do oceny masy 
Materiałów budowlanych znajdujących się w Silosie 
jest odpowiednio przeszkolony kierowca pojazdu 
dokonującego przestawienia Silosu. 

5. Pierwsze przestawienie Silosu na placu budowy 
dokonywane jest nieodpłatnie. Każde kolejne za 
opłatą w wysokości 200 zł. 

 
IX. ZWROT SILOSU 

 
1. Zwrot Silosu następuje na wniosek Użytkownika. 

Użytkownik zobowiązany jest złożyć taki wniosek 
niezwłocznie po zakończeniu robót, jeżeli 
utrzymywany jest odpowiedni stopień napełnienie 
Silosu bądź w przypadku zaprzestania korzystania z 
Materiałów budowlanych firmy KREISEL. 

2. Użytkownik zobowiązany jest przygotować Silos do 
zwrotu, w tym zobowiązany jest zapewnić warunki 
dojazdu do Silosu takie jak opisane w ust. IV. 

3. W Silosie nie może pozostawać więcej niż 5 ton 
niewykorzystanego Materiału budowlanego. Jedyną 
osobą upoważnioną do oceny masy Materiałów 
budowlanych znajdujących się w Silosie jest 
odpowiednio przeszkolony kierowca pojazdu 
dokonującego odbioru Silosu. 

4. KREISEL przyjmuje zwrot niewykorzystanego 
Materiału, jeżeli łączna masa Materiału 
budowlanego wynosi do 5 ton. 

5. Zwrot Materiału budowlanego nastąpi na 
podstawie faktury korygującej. 

6. Pozostałości Materiału budowlanego w Silosach są 
odbierane i odliczane od rachunku, jeżeli nie są 
mniejsze od 1 tony zamówionego Materiału 
budowlanego. 

Regulamin techniki silosowej KREISEL


