
pigmenty baucolor /iron oxide pigments/

proszkowe /powders/

płynne /liquid/

granulowane /granulated/



Jesteśmy producentem, importerem i dystrybutorem najwyższej jakości produktów do produkcji  
i pielęgnacji betonu. Jako firma powstaliśmy na bazie wieloletnich doświadczeń w oparciu o grun-
towną znajomość branży i realiów rynku. Stale poszerzając zakres swojej działalności cieszymy się 
ugruntowaną pozycją na rynku Polskim i Europejskim.

W naszej ofercie znajdują się: pigmenty nieorganicz-
ne proszkowe i granulowane, barwniki płynne, domieszki  
i dodatki do betonu i zapraw. Jesteśmy dystrybutorem  
w licznych gałęziach przemysłu np.: materiałów budowlanych 
(kostka drogowa, prefabrykaty, galanteria, beton towaro-
wy, keramzyt, tynki), budowlanym, gumowym, ceramicznym, 
farb i lakierów, tworzyw sztucznych, szklarskim, odlewniczym, 
skórzanym. Produkty nasze zostały stworzone w oparciu  
o rodzimą wiedzę naukowo-techniczną.

W ciągu swojej działalności wypracowaliśmy sobie solid-
ną markę, miano zaufanego partnera oraz pozycję jednego  
z czołowych producentów i dystrybutorów pigmentów nieor-
ganicznych oraz domieszek do betonu. Proces produkcji do-
mieszek do betonu i pigmentów żelazowych nadzoruje wdro-
żony system Zakładowej Kontroli Produkcji.

Nasze laboratorium poprzez okresowe kontrole nieustannie 
czuwa nad utrzymaniem wysokiej jakości oferowanych pro-

duktów oraz pracuje nad tworzeniem nowej generacji środ-
ków, które znacząco poprawią trwałość i jakość wyrobów 
betonowych. Oferujemy najlepsze rozwiązania logistyczne  
w zakresie sprawnej i terminowej dostawy towarów dostoso-
wane do potrzeb klienta, utrzymanie wysokich stanów maga-
zynowych, zapewnienie ciągłości dostaw i dobrą dostępność 
towarów. Naszym klientom udzielamy wszelkich informacji 
technologicznych.

Na sukces firmy pracujemy zespołowo w oparciu o potencjał 
stałej sprawdzonej kadry. Od początku istnienia koncentru-
jemy się na poszerzaniu swojej wiedzy. Nasze umiejętności 
pozwalają nam na oferowanie usług na najwyższym pozio-
mie. Kierujemy się najważniejszymi dla nas wartościami 
jak: uczciwość, rzetelność, profesjonalizm. Przywiązujemy 
najwyższą wagę do jakości wyrobów i zadowolenia klienta. 
Wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają wszystkie 
wymagania pod względem jakości wg PN, ochrony środowi-
ska i bezpieczeństwa pracy.

ABOUT our Company
We produce, import and distribute superior quality products for concrete production and maintenance. Our 
company was founded on many years’ experience as well as a thorough knowledge of the industry and the 
target market. Thanks to the continuous expansion of its activities; our company is enjoying a stable posi-
tion within the Polish and European markets.

Our product portfolio includes: inorganic pigment powders and 
granulated pigments, fluid dyes as well as concrete and mortar ad-
mixtures and additives. We distribute products within many different 
branches of the industry, such as: building materials (paving stones, 
prefabricated components, concrete paving elements, ready-mixed 
concrete, light expanded clay aggregate and plaster) and other in-
dustry sectors – construction, rubber-products, ceramics, paints and 
lacquers, plastics, glass, casting and leather. Our products have been 
developed using domestic scientific and technical knowledge. 

Right from the beginning, we have worked towards achieving the 
status of a reliable brand and a trusted business partner; we have 
also become the leading Polish manufacturer and distributor of inor-
ganic pigments and concrete admixtures. The production processes 
of concrete admixtures and iron pigments are supervised by the Fac-
tory Production Control System.

Our laboratory, thanks to periodic maintenance, provides on-going 
control over the products in order to maintain their superior quality 

and works on creating a new generation of agents to significantly 
improve the durability and quality of concrete components. We offer 
the best logistic solutions in the scope of efficient and prompt deliv-
ery of products, accurately adapted to customer needs; we maintain 
suitable stock of our components to ensure delivery continuity and 
high product availability. We provide all necessary technological in-
formation to our customers.

We work as a team taking advantage of our reliable personnel. We 
have always been focused on the expansion of our knowledge. Our 
skills allow us to provide services of the highest quality. Honesty, 
diligence and professionalism are the characteristics we value most. 
We pay meticulous attention to product quality and customer sat-
isfaction.
All products offered by our company meet quality requirements 
pursuant to PN standards, environment protection and work safety 
standards.

O NAs

ZarZądZaniE JakOścią iSO 9001:2008
Chcąc wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów 
zgodnych z wymaganiami klienta, wdrożyliśmy SYSTEM ZA-
RZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008. Wdrożenia systemu 
dokonała Jednostka LL-C (CERTYFICATION) Czech Republic 
s.r.o. Poprzez uzyskanie certyfikatu zapewniamy naszym kon-
trahentom profesjonalną obsługę oraz produkty najwyższej 
jakości.

Proces certyfikacji został przeprowadzony indywidualnie  
w Firmie BAUFERT SC oraz TEFNAR.

Wdrożony w naszych zakładach produkcyjnych system certyfi-
kacji, dokonany przez czeski Instytut Testowania i Certyfikacji 
oparty na Zakładowej Kontroli Produkcji umożliwia nam pro-
dukowanie najwyższej jakości wyrobów oraz dostarczanie ich 
w takiej postaci naszym odbiorcom. 

Jakość produktów potwierdzona jest, dokumentacją w postaci: 
certyfikatów ITC (1023 – CPD – 0298 F ; 1023 – CPD – 0298 
F), deklaracji zgodności WE, atestów PZH, atestów jakościo-
wych producenta oraz kart charakterystyki.

SySTEm ZakładOWEJ kOnTrOli PrOdukcJi

In order to demonstrate the ability of continuous supply of goods 
which meet the Customer’s requirements, we implemented ISO 
9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM. The implementation 
of the system was carried out by LL-C (CERTYFICATION) Czech Re-
public s.r.o. By obtaining a certificate, we provide our Contractors 
with professional service and the highest quality products.

The certification process has been carried out individually in 
BAUFERT SC Company and in TEFNAR Company.

iSO 9001:2008 QualiTy managEmEnT

The certification system, implemented in our production plants, car-
ried out by the Czech Republic Institute for Testing and Certification 
based on Factory Production Control allows us to produce highest 
quality products and to deliver them as such to our Recipients. 

The quality of the products is confirmed by the documentation in the 
form of: ITC Certificates (1023 – CPD – 0298 F; 1023 – CPD – 0298 
F), EC Declarations of Conformity, PZH (National Institute of Hy-
giene) attestations, Manufacturer’s Qualitative Attests and Safety 
Data Sheets.

FacTOry PrOducTiOn cOnTrOl SySTEm
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PigmeNTy proszkowe

POwder pigments

PRZEZNACZENIE:

Stosowane do wyrobu oraz barwienia w:
budownictwie – ze względu na swoje właściwości, pigmen- »
ty nieorganiczne są niezastąpione w barwieniu materiałów 
budowlanych, wyrobów wibroprasowanych, prefabrykatów, 
betonu towarowego (np. kostki brukowej, ogrodzeń, płytek, 
cegły silikatowej, dachówki cementowej, zapraw betono-
wych, fug, lastryka, mas betonowych)
przemyśle farb i lakierów – kolorowanie wyrobów, dosko- »
nale mieszają się w spoiwach lakierniczych, rozpuszczalni-
kach organicznych nadając pełne nasycenie koloru
przemyśle tworzyw sztucznych – jako barwnik i wypełniacz  »
przy produkcji elementów z tworzyw sztucznych np. płytek, 
wykładzin podłogowych, beczek, skrzynek, folii, PCV itp.
przemyśle gumowym – jako wypełniacze i barwniki »
przemyśle ceramicznym, szklarskim, odlewniczym, tekstyl- »
nym, jako środek do produkcji klocków hamulcowych, itp.

USE:

Used for manufacturing and colouring:
in construction industry - due to their properties, non-organic  »
pigments are indispensable in colouring building materials, 
hydraulically pressed products, prefabricated products, ready-mix 
concrete (e.g. paving blocks, fences, tiles, silicate bricks, cement 
roofing tiles, concrete mortars, grouts, terrazzo, concrete mix)
paint and varnish industry - for product colouring, they  »
excellently mix in paint binders, organic solvents, ensuring full 
colour saturation
plastic products industry - as pigment and filler in production of  »
plastic elements, e.g. tiles, floor linings, barrels, boxes, film, PVC, 
etc.
rubber industry - as fillers and pigments »
ceramic, glass, foundry, textile industries, as a component for  »
production of brake blocks, etc.

OPARTE NA BAZIE TLENKóW żELAZA.

CHARAKTERYSTYKA:

Pigmenty proszkowe nieorganiczne charakte-
ryzują się tym iż:

mają lepszą odporność na światło i warunki atmosferycz- »
ne: nie tracą barwy pod wpływem światła i np. kwaśnych 
deszczów, są odporne na niskie i wysokie temperatury
odporne są na działanie alkalii i słabych kwasów »
pigmenty są nierozpuszczalne w wodzie, spoiwach lakier- »
niczych, rozpuszczalnikach organicznych ale się z nimi mie-
szają
występują w postaci proszkowej, granulowanej »

OPAKOWANIE:

Pakowane są w zależności od koloru i typu: 
worki wielowarstwowe 20kg-25kg,  »
big-bag 500kg-1000kg. »

DOZOWANIE:

Zalecane dozowanie od 3% -8%  
w zależności od rodzaju pigmentu.

PROPERTIES:

Non-organic pigments are characterised by:
better resistance to light and weather conditions: they do not  »
lose colour when exposed to sunlight and, e.g. acid rain
resistance to low and high temperatures »
resistance to alkali and weak acids »
non-solubility in water, paint binders, organic solvents (yet they  »
are mixable)

PACKAGING:

They come in different packaging, depending on 
colour and type:

multi-layer bags 20kg-25kg »
big-bag 500kg-1,000kg »

DOSAGE:

Recommended dosage varies from 3% to 8%,  
depending on the type of a specific pigment

PIGMENTS BASED ON IRON OxIDES.

STOSOWanE dO WYROBU ORAZ BARWIENIA W:
budownictwie / przemyśle farb i lakierów / przemyśle tworzyw sztucznych 
/ przemyśle gumowym / przemyśle ceramicznym, szklarskim, odlewniczym, tekstylnym.

Used for manufacturing and colouring:
in construction industry / paint and varnish industry / plastic products industry / rubber 
industry / ceramic, glass, foundry, textile industries, as a component for production of brake 
blocks, etc.
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pigmenty baucolor
/iron oxide pigments/
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Iron Oxide Red
(Fe2O3)

red B110 ≥95 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3.5-8.0 1 ≤1.0

red B120 ≥95 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3.5-8.0 1 ≤1.0

red B121 ≥95 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3.5-8.0 1 ≤1.0

red B130 ≥95 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3.5-8.0 1 ≤1.0

red B131 ≥95 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3.5-8.0 1 ≤1.0

red B140 ≥95 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3.5-8.0 1 ≤1.0

red B140S ≥95 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3.5-8.0 1 ≤1.0

red B160 ≥95 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3.5-8.0 1 ≤1.0

red B180 ≥95 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3.5-8.0 1 ≤1.0

red B190 ≥95 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3.5-8.0 1 ≤1.0

Iron Oxide Yellow
(FeOOH)

yellow B920S ≥85 30-45 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3.5-8.0 0.6 ≤1.0

yellow B920 ≥85 30-45 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3.5-8.0 0.6 ≤1.0

yellow B810 ≥85 30-45 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3.5-8.0 0.6 ≤1.0

Iron Oxide Black
(Fe3O4)

Black B318 ≥90 15-25 ≤0.5 ≤0.3 ≤1.0 5.0-8.0 1 ≤1.0

Black B330 ≥90 15-25 ≤0.5 ≤0.3 ≤1.0 5.0-8.0 1 ≤1.0

Black B600 ≥90 15-25 ≤0.5 ≤0.3 ≤1.0 5.0-8.0 1 ≤1.0

Iron Oxide Orange
(Fe2O3/FeOOH) Orange B960 70-95 20-40 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 3.5-8.0 0.8 ≤1.0

Iron Oxide Brown
(Fe2O3/Fe3O4)

Brown B660 70-95 20-40 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 4.0-8.0 1 ≤1.0

Brown B686 70-95 20-40 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 4.0-8.0 1 ≤1.0

Brown B610 70-95 20-40 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.0 4.0-8.0 1 ≤1.0

Complex Pigments
(FeOOH/CuPc)

green B5605 na 25-45 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 4.0-8.0 0.8 ≤1.0

Blue B886 na 25-45 ≤1.0 ≤0.5 ≤1.0 4.0-8.0 0.8 ≤1.0

parametry techniczne
technical specifications

pigmenty do barwienia
produktów cementowych
pigments for the colouring of concrete products

Baucolor 960 Baucolor 660

Baucolor 686 Baucolor 610

Baucolor 110 Baucolor 120 Baucolor 130 Baucolor 140

Baucolor 140S Baucolor 160

Baucolor 121 Baucolor 131

Baucolor 180 Baucolor 190 Baucolor 920S Baucolor 920

Baucolor 810 Baucolor 318 Baucolor 330 Baucolor 600

Baucolor 5605 Baucolor 886
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PRZEZNACZENIE:

Stosowane do wyrobu oraz barwienia w:
budownictwie - do barwienia wyrobów wibroprasowanych,  »
prefabrykatów betonowych, mas betonowych

CHARAKTERYSTYKA:

Pigmenty na bazie tlenków żelaza charaktery-
zują się tym iż:

mają lepszą odporność na światło i warunki atmosferyczne:  »
nie tracą barwy pod wpływem światła
są odporne na niskie i wysokie temperatury »
odporne są na działanie alkalii i słabych kwasów »
są łatwopompowalne »
posiadają dużą siłę barwienia  »
zapewniają równomierne wybarwienie »

PRZEZNACZENIE:

Stosowane do wyrobu oraz barwienia w:
budownictwie - do barwienia wyrobów wibroprasowanych,  »
prefabrykatów betonowych, mas betonowych (np. kostki 
brukowej, ogrodzeń, płytek, cegły silikatowej, dachówki 
cementowej, zapraw betonowych, fug, lastryka, mas 
betonowych)

CHARAKTERYSTYKA:

Pigmenty granulowane na bazie tlenków żela-
za charakteryzują się tym iż:

mają lepszą odporność na światło i warunki atmosferyczne:  »
nie tracą barwy pod wpływem światła
są odporne na niskie i wysokie temperatury »
odporne są na działanie alkalii i słabych kwasów »
posiadają dużą siłę barwienia »
zapewniają równomierne wybarwienie »

USE:

Used for manufacturing and colouring in:
construction industry  -  for colouring hydraulically pressed  »
products, concrete prefabricated products, concrete mixes

PROPERTIES:

Pigments based on iron oxides are characterised 
by:

better resistance to light and atmospheric conditions: they do  »
not lose colour when exposed to sunlight
resistance to low and high temperatures »
resistance to alkali and weak acids »
high pumpability »
high tinctorial strength »
level dyeing »

PigmeNTy płynne PigmeNTy granulowane

liquid PigmeNTs
USE:

Used for manufacturing and colouring:
in construction industry - due to their properties , hydraulically  »
pressed products, prefabricated products, ready-mix concrete 
(e.g. paving blocks, fences, tiles, silicate bricks, cement roofing 
tiles, concrete mortars, grouts, terrazzo, concrete mix)

PROPERTIES:

Granulated pigments are characterised by:
better resistance to light and weather conditions: they do not  »
lose colour when exposed to sunlight and, e.g. acid rain
resistance to low and high temperatures »
resistance to alkali and weak acids »
high tinctorial strength »
level dyeing »

granulated PigmeNTs

OPARTE NA BAZIE TLENKóW żELAZA. OPARTE NA BAZIE TLENKóW żELAZA.

OPAKOWANIE:

kontenery 1000 litrów »
beczki 220 litrów »

DOZOWANIE:

Zalecane dozowanie od 3% -9%  
w zależności od rodzaju barwnika.

PIGMENTS BASED ON IRON OxIDES. PIGMENTS BASED ON IRON OxIDES.

PACKAGING:

containers 1,000 l. »
barrels 220 l. »

DOSAGE:

Recommended dosage varies from 3% to 9%,  
depending on the type of a specific pigment

OPAKOWANIE:

Big-Bag 1000kg »
Worki 25kg »

DOZOWANIE:

Zalecane dozowanie od 3% -6%  
w zależności od rodzaju pigmentu.

PACKAGING:

big-bag 1,000kg »
multi-layer bags 25kg »

DOSAGE:

Recommended dosage varies from 3% to 6%,  
depending on the type of a specific pigment

eN eN
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kArTA kolorów

Baucolor 686

Baucolor 610

Baucolor 5605

Baucolor 886

Baucolor 110

Baucolor 120

Baucolor 130

Baucolor 140

Baucolor 160

Full Shade Full Shade
reduction 
1:5 Shade

reduction 
1:5 Shade

Baucolor 180

Baucolor 190

Baucolor 920S

Baucolor 920

Baucolor 810

Baucolor 131

Baucolor 121

Baucolor 140S

Baucolor 318

Baucolor 330

Baucolor 600

Baucolor 960

Baucolor 660

Color Card
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reds
alpha Fe2O3 Red 101
Colour Index 77491

TP303* 98 5.5 21 640 5.0 0.02 600 <0.2

TP200* 98 5.2 22 600 5.0 0.02 600 <0.3

TP100 95 5.5 19 700 5.0 0.05 600 <0.2

Td202 98 5.7 23 500 5.0 0.01 600 <0.2

JacOr Fe 80.5 6.9 22 660 5.0 0.08 500 <0.2

yellow FeOOH
Yellow 42

Colour Index 77492
y710* 87 4.1 35 190 4.2 0.03 160 <0.3

browns
alpha Fe2O3 + Fe3O4

Brown 43
Colour Index 77491;77499

Hm470a 94 8.6 - 750 5.1 0.50 110 -

TP303G TP303GA TP200G

Fe2O3 content (%) 98.7 98.5 99.0

volatiles at 1050C (%) 0.3 0.3 0.5

specific conductivity (μS/cm) 330 400 400

pH of aqueous leach 5.6 5.8 6.3

residue on sieve 0.6 mm (%) 0.3 0.6 0.5

undersize on sieve 0.1 mm (%) 1.2 1.3 2.5

parametry TechNiczNe

pigmenty fePreN

teChniCal speCifiCations

proszkowe / powders

granulowane / granulated
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pigmenty do barwienia
PrOdUkTów cemeNTOwych, fArB
pigments for the Colouring of ConCrete produCts, paints

TP 303

TP 303

TP 200
TP 200

TP 100

TP 100

Td 202

Td 202

JacOr Fe

JacOr Fe

y710

y710

Hm 470A

Hm 470A

karta kOlOrów

Full Shade Full Shade
reduction 
1:5 Shade

reduction 
1:5 Shade

Color Card

pigmenty fePreN
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ul. Diamentowa 10
26-026 Morawica
Polska

tel.: +48 41 249 52 59
tel.:/fax: +48 41 249 52 64

biuro@baufert.pl
www.baufert.pl


